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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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.
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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 
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 
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in Europe.

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.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 8

(8) Keďže špecifikácie projektov podliehajú 
zmenám, udávajú sa iba orientačne. Komisia 
by preto mala byť naďalej splnomocnená 
k ich aktualizácii. Keďže projekt môže mať 
významné politické a hospodárske dôsledky, 
je dôležité nájsť prijateľnú rovnováhu medzi 
legislatívnym dohľadom a pružnosťou pri 
určovaní projektov, ktoré majú potenciál 
uchádzať sa o podporu Spoločenstva.

(8) Keďže špecifikácie projektov podliehajú 
zmenám, udávajú sa iba orientačne. Komisia 
by preto mala byť naďalej splnomocnená 
k ich aktualizácii. Keďže projekt môže mať 
významné politické, environmentálne 
a hospodárske dôsledky, je dôležité nájsť 
prijateľnú rovnováhu medzi legislatívnym 
dohľadom a pružnosťou pri určovaní 
projektov, ktoré majú potenciál uchádzať sa 
o podporu Spoločenstva.

Odôvodnenie

Budovanie vedení vysokého napätia, vysokotlakových plynovodov a zariadení na skladovanie

  
1 Ú. v. ES C xxx, 12.10.2004, s. xxx.
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nemusí mať len významné politické a hospodárske dôsledky, ale aj environmentálne dôsledky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 9

(9) Malo by sa umožniť, aby sa pre niektoré 
prioritné projekty, oddiely prioritných 
projektov alebo skupiny prioritných 
projektov vytvorila koordinačná skupina, 
ktorá by zlepšila ich prípravu a realizáciu, 
na ktorej by sa zúčastnilo Spoločenstvo, na 
obdobie trvania príslušných prioritných 
projektov. Komisia by preto mala byť 
oprávnená vymenovávať európskeho 
koordinátora týchto projektov na podporu 
spolupráce s užívateľmi a 
prevádzkovateľmi a na zabezpečenie, aby 
sa vykonávalo potrebné pozorovanie s 
cieľom informovať Spoločenstvo o 
pokroku.

Vypúšťa sa

Odôvodnenie

V minulosti sa cezhraničná spolupráca realizovala bez toho, aby Komisia povedala, že sa 
môže realizovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 11

(11) Identifikácia projektov spoločného 
záujmu, ich špecifikácia a prioritné projekty  
by sa mali uskutočniť bez toho, aby boli 
dotknuté výsledky hodnotenia 
environmentálneho dopadu projektov, 
plánov alebo programov.

(11) Identifikácia projektov spoločného 
záujmu, ich špecifikácia a prioritné projekty  
by sa mali uskutočniť bez toho, aby boli 
dotknuté výsledky potrebného procesu 
verejnej konzultácie a hodnotenia 
environmentálneho dopadu projektov, 
plánov alebo programov.

Odôvodnenie

Tieto veľké projekty, ako je budovanie sieťových vedení vysokého napätia, musia byť vždy 
schválené miestnymi a regionálnymi obyvateľmi. Nie je dôvod na odmietnutie procesu 
verejnej konzultácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 odsek 1 bod (a)

(a) všetky vedenia vysokého napätia, 
s výnimkou distribučných sietí, a pre 
podmorské spojenia, ktoré spĺňajú 
podmienku, že táto infraštruktúra je použitá 
v medziregionálnom alebo medzinárodnom 
prenose/prepojení;

(a) všetky vedenia vysokého napätia, 
s výnimkou distribučných sietí, a pre 
podmorské spojenia, ktoré spĺňajú 
podmienku, že táto infraštruktúra vedie 
k väčšiemu prínosu obnoviteľných energií;

Odôvodnenie

Nie nadnárodný charakter nového elektrického vedenia je dôvodom európskeho záujmu oň, 
ale jeho schopnosť zvýšiť prínos obnoviteľných zdrojov energie alebo zlepšiť bezpečnosť 
fungovania siete v súvislosti s vysokým prínosom týchto žiadaných zdrojov energie v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2 bod 2 úvodná časť

2) na plynové siete (na prepravu zemného 
plynu alebo olefínových plynov) pre:

2) na plynové siete (na prepravu zemného 
plynu,  bioplynu alebo olefínových plynov) 
pre:

Odôvodnenie

Podpora Únie infraštruktúre by bola neodôvodnená, ak by prevádzkovatelia mohli 
diskriminovať použitie zdrojov pochádzajúcich zo Spoločenstva v prospech plynu, ktorý sa do 
Únie dováža. To by mohol byť prípad prepravy bioplynu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 bod (a)

(a) podporovať efektívne fungovanie 
vnútorného trhu všeobecne, najmä 
vnútorného trhu s energiou, a zároveň 
podporovať racionálnu a proporcionálnu 
výrobu, dopravu, distribúciu a využívanie 
energetických zdrojov a rozvoj a pripájanie 
obnoviteľných energetických zdrojov, aby sa
tak znižovali náklady na energiu pre 
spotrebiteľa a aby sa prispelo k 
diverzifikácii energetických zdrojov;

(a) podporovať efektívne fungovanie 
vnútorného trhu všeobecne, najmä 
vnútorného trhu s energiou, a zároveň 
podporovať racionálnu a proporcionálnu 
výrobu, dopravu, distribúciu a využívanie 
energetických zdrojov a rozvoj a pripájanie 
obnoviteľných energetických zdrojov, aby sa 
prispelo k diverzifikácii energetických 
zdrojov;
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Odôvodnenie

Realizácia veľkého trhu s energiou má za cieľ znížiť náklady pre spoločnosť. Naproti tomu 
náklady na energiu pre konečného spotrebiteľa (teda jej cena) sa nemusia nevyhnutne 
znižovať, ak chce EÚ realizovať aj svoje ciele v oblasti ochrany životného prostredia, 
inovácie a udržateľných energetických systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3 bod (b)

b) uľahčovať rozvoj a znižovať izoláciu 
menej preferovaných a ostrovných regiónov 
Spoločenstva a tým napomáhať 
posilňovaniu hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti;

Vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pridávanie dodatočných prepojení smerom do znevýhodnených regiónov obmedzuje alebo 
likviduje rentabilitu miestnych zdrojov, ako je obnoviteľný zdroj energie alebo kogenerácia. 
Podporovanie elektrickej infraštruktúry v súvislosti s vidieckymi alebo málo obývanými 
regiónmi je v rozpore s týmito cieľmi, keďže radikálne likviduje rentabilitu miestnych zdrojov 
energie, ktoré prinášajú pracovné miesta a ekonomický rozvoj.

Politická alebo finančná podpora výstavby infraštruktúr v okrajových regiónoch by sa teda 
nemala stanoviť a priori, ale naopak, musí byť predmetom racionálnej diskusie založenej na 
objektívnych kritériách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 3 bod (d)

d) podporovať trvalo udržateľný rozvoj a 
zvýšiť ochranu životného prostredia najmä
tým, že sa znížia riziká pre životné 
prostredie súvisiace s prenosom energie.

d) posilniť trvalo udržateľný rozvoj a zvýšiť 
ochranu životného prostredia, predovšetkým 
v oblasti kogenerácie, energetickej 
účinnosti, energetických služieb a 
obnoviteľných zdrojov energie a tým, že sa 
znížia sociálne a environmentálne riziká 
súvisiace s prenosom energie.

Odôvodnenie

Komisia zrejme odôvodňuje princíp výstavby nových infraštruktúr z titulu ochrany životného 
prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Tieto ťažkopádne infraštruktúry majú svoje vlastné 



PA\544345SK.doc 9/37 PE 347.299

External translation

SK

škodlivé dôsledky, a hlavne principiálne skresľujú konkurenciu medzi miestnymi a 
decentralizovanými zdrojmi energie na jednej strane a vzdialenými centralizovanými zdrojmi 
na druhej strane v prospech centralizovaných. Jedným z prínosov decentralizovaných zdrojov 
energie (obnoviteľných zdrojov alebo kogenerácie) je práve to, že umožňujú vyhnúť sa 
výstavbe prenosovej alebo distribučnej infraštruktúry a pritom zvyšujú stabilitu a bezpečnosť 
energetických systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 4 odsek 1 bod (a)

a) prispôsobujúce a rozvíjajúce energetické 
siete, aby sa podporilo fungovanie 
vnútorného trhu s energiou a najmä riešenie 
problémov úzkoprofilových (najmä 
cezhraničných oblastí), preťaženosť a 
chýbajúce spojenia, a zohľadňujúce 
potreby, ktoré vychádzajú z fungovania 
vnútorného trhu s elektrickou energiou a 
so zemným plynom a z rozšírenia Európskej 
únie;

a) prispôsobujúce a rozvíjajúce energetické 
siete, aby sa podporilo fungovanie 
vnútorného trhu s energiou a k zvýšeniu 
prínosu obnoviteľných zdrojov energie;

Odôvodnenie

Bezpečnosť dodávok a veľký trh s energiou nie sú identické ciele. V prípade infraštruktúry by 
sa odôvodnenie rozvojom trhu s energiou – ktorý sa a priori týka rentabilnej infraštruktúry -
nemalo dávať na rovnakú úroveň ako cieľ bezpečnosti dodávok, ktorého politiky rozvoja 
obnoviteľných zdrojov energie sú najvýznamnejším prejavom v rozvojových politikách EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 4 odsek 3 bod (a)

a) rozvoj sietí so zemným plynom v záujme 
naplnenia dopytu po zemnom plyne v 
Európskom spoločenstve a zabezpečenie 
riadenia týchto systémov dodávky zemného 
plynu;

a) rozvoj sietí s plynom v záujem naplnenia 
dopytu po plyne v Európskom spoločenstve 
a zabezpečenie riadenia týchto systémov 
dodávky plynu;

Odôvodnenie

Vypustenie slova „zemný“, aby bol súlad s článkom 2 odsek 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11



PA\544345SK.doc 10/37 PE 347.299

External translation

SK

Článok 4 odsek 3 bod (c)

(c) budovanie a integrovanie sietí pre 
olefínové plyny v záujme naplnenia dopytu 
po olefínových plynoch v priemyselnej 
výrobe Spoločenstva.

Vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ide o osobitný prípad, ktorý netreba uvádzať v špecifickom článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5 bod (a)

a) identifikácia projektov spoločného 
záujmu, najmä prioritných;

a) identifikácia projektov spoločného 
záujmu podľa kritérií stanovených v súlade 
s článkom 6;

Odôvodnenie

Prioritný charakter projektu vyplýva z uplatnenia kritérií výberu, ktoré sú predmetom 
rokovania a rozhodnutia európskych inštitúcií, najmä Európskeho parlamentu. Práve 
uplatnenie týchto kritérií odôvodňuje podporu EÚ, a nie jednoduché zaradenie názvu do 
zoznamu, ktoré urobí Komisia alebo samotné členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 6 odsek 1 pododsek 2

Vyhodnotenie ekonomickej životaschopnosti 
je založené na analýze nákladov a výnosov, 
ktorá zohľadní všetky náklady a výnosy, 
vrátane strednodobých a/alebo dlhodobých, 
súvisiacich s environmentálnymi aspektmi, 
bezpečnosťou dodávok a prínosom 
k hospodárskej a sociálnej súdržnosti. 
Projekty spoločného záujmu súvisiace 
s územím niektorého členského štátu 
vyžadujú súhlas tohto členského štátu.

Vyhodnotenie ekonomickej životaschopnosti 
je založené na analýze nákladov a výnosov, 
ktorá zohľadní všetky náklady a výnosy, 
vrátane strednodobých- a/alebo dlhodobých, 
súvisiacich so všetkými vonkajšími 
environmentálnymi nákladmi a s ostatnými 
environmentálnymi aspektmi, bezpečnosťou 
dodávok a prínosom k hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti. Projekty spoločného 
záujmu súvisiace s územím niektorého 
členského štátu vyžadujú súhlas tohto 
členského štátu.

Odôvodnenie

Súčasťou tohto vyhodnotenia ekonomickej životaschopnosti musí byť integrácia všetkých 
vonkajších nákladov na životné prostredie. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 7 odsek 3 bod (a)

a) budú mať významný dopad na 
konkurenčné fungovanie vnútorného trhu 
a/alebo 

Vypúšťa sa

Odôvodnenie
Pojem „významný dopad“ závisí od svojej definície, ktorá sa mení podľa jednotlivých 
subjektov. Komisia zavádza z právneho hľadiska vágny pojem, ktorý nemožno prijať ako 
platný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 7 odsek 3 bod (b) a (b a) (nový)

b) posilnia  bezpečnosť dodávok v 
Spoločenstve.

b) posilnia  bezpečnosť dodávok 
v Spoločenstve a

b a) vyplývajú z nárastu používania 
obnoviteľných zdrojov energie, služieb 
energetickej účinnosti alebo kogenerácie.

Odôvodnenie

Prioritné projekty „zlučiteľné s trvalo udržateľným rozvojom“ musia na druhej strane byť 
v súlade s ostatnými energetickými politikami EÚ (obnoviteľné zdroje, kogenerácia a/alebo 
energetické služby).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 8

Článok 8 Vypúšťa sa
Projekty európskeho záujmu
1. Vybrané projekty zaradené do 
prioritných oblastí uvedených v článku 7, 
ktoré zahŕňajú prekročenie hranice alebo 
majú výrazný vplyv na cezhraničnú 
prepravnú kapacitu, sa vyhlásia za projekty 
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európskeho záujmu.
Tieto projekty sú zapísané do zoznamu 
v prílohe IV.
2. Pri predkladaní projektov v rámci 
kohézneho fondu v súlade s článkom 10 
nariadenia Rady (ES) č. 1164/94 udeľujú 
členské štáty projektom vyhláseným za 
projekty európskeho záujmu primeranú 
prioritu.
3. Pri predkladaní projektov v rámci 
rozpočtu transeurópskych sietí v súlade 
s článkom 10 nariadenia Rady (ES) č. 
2236/95 udeľujú členské štáty projektom 
vyhláseným za projekty európskeho záujmu 
primeranú prioritu.
4. Pri predkladaní projektov v rámci 
štrukturálneho fondu v súlade 
s nariadením Rady (ES) 1260/1999 
udeľujú členské štáty projektom 
vyhláseným za projekty európskeho 
významu primeranú prioritu.
5. Komisia dbá na to, aby štáty príjemcovia 
predvstupového štrukturálneho nástroja pri 
predkladaní projektov v rámci tohto 
nástroja a v súlade s ustanoveniami článku 
2 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 1267/1999 
udeľovali projektom vyhláseným za 
projekty európskeho záujmu primeranú  
prioritu.
6. Ak sa ukáže, že rozbeh prác niektorého 
projektu, ktorý bol vyhlásený za projekt 
európskeho záujmu, má alebo bude mať 
významné oneskorenie, Komisia požiada 
príslušné členské štáty, aby uviedli dôvody 
tohto oneskorenia v trojmesačnej lehote.
Po prijatí a posúdení odpovede príslušných 
členských štátov môže Komisia, pri 
dodržaní zásady proporcionality, 
rozhodnúť, že odoberie označenie ako 
projekt európskeho záujmu.
7. Päť rokov po ukončení projektu, ktorý 
bol vyhlásený za projekt európskeho 
záujmu, alebo niektorej jeho etapy, 
vyhodnotia príslušné členské štáty jeho 
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spoločensko-hospodárske 
a environmentálne účinky vrátane jeho 
účinkov na obchodovanie medzi členskými 
štátmi, na územnú súdržnosť a na trvalo 
udržateľný rozvoj.
O výsledkoch tohto vyhodnotenia 
informujú členské štáty Komisiu.
8. Ak je projekt vyhlásený za projekt 
európskeho záujmu, uskutočňujú príslušné 
členské štáty, poprípade pre každú etapu 
daného projektu, koordinované postupy 
vyhodnocovania projektu a predbežného 
verejného konzultovania pred povolením 
výstavby.
9. Ak projekt, ktorý bol vyhlásený za projekt 
európskeho záujmu, obsahuje cezhraničnú 
zložku, ktorá je technicky a finančne 
neoddeliteľná, oba zainteresované členské 
štáty uskutočnia nadnárodný prieskum s 
cieľom vyhodnotiť cezhraničnú zložku a 
(konzultovať s verejnosťou  pred tým, ako 
bude projekt povolený.
10. Koordinovanými postupmi alebo 
nadnárodným prieskumom uvedeným 
v odsekoch 8 a 9 nie sú dotknuté povinnosti 
vyplývajúce z právnych predpisov 
Spoločenstva v oblasti ochrany životného 
prostredia, najmä pokiaľ ide o 
vyhodnocovanie vplyvov na životné 
prostredie.
Príslušné členské štáty informujú Komisiu 
o započatí a výsledku týchto 
koordinovaných postupov alebo 
nadnárodného prieskumu.

Odôvodnenie

Obchádzanie potrebného procesu konzultácie a povolení prostredníctvom miestnych orgánov 
a národných vlád je neprijateľné, pretože je to proti ratifikovaným záväzkom EÚ a jej 
členských štátov, ako je Aarhusský protokol. Okrem toho výber takéhoto hypotetického 
zoznamu infraštruktúry pre Komisiu, bez spolurozhodovania alebo konzultácie s regiónmo, je
ešte neprijateľnejšie bez súboru objektívnych kritérií. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 9

Článok 9 Vypúšťa sa
Realizácia projektov európskeho záujmu 
1. Projekty európskeho záujmu sa 
vykonávajú urýchlene. 
Najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto rozhodnutia predložia 
členské štáty Komisii harmonogram 
realizácie projektov, ktorý bude 
vymedzovať:
a) predpokladaný čas ukončenia 
schvaľovacieho procesu plánovania 
projektu,
b) harmonogram štúdie uskutočniteľnosti 
a fázy projektovania,
c) dobu výstavby diela,
d) dátum odovzdania diela do užívania,
2. Členské štáty predkladajú Komisii ročné 
správy o stave napredovania projektov 
uvedených v odseku 1.
Ak práce napredujú pomalšie, než sa 
predpokladalo v harmonograme 
predloženom Komisii, musia jej členské 
štáty predložiť revidovaný plán.
3. Členské štáty prijmú všetky nevyhnutné 
opatrenia s cieľom zaručiť, aby 
schvaľovací postup projektov spoločného 
záujmu bol účinný a zbytočne nemeškal.

Odôvodnenie

Hoci text slovne podporuje riadny proces zhody s miestnymi orgánmi a rozhodnutiami, najmä 
článok 9 ods. 3 odhaľuje, že cieľom textu je oslabiť demokratický proces. Článok 9 by 
odôvodňoval uplatnenie infraštruktúry členskými štátmi proti vôli verejnosti alebo miestnych 
orgánov a poskytoval by „európske“ ospravedlnenie pre obchádzanie demokratického 
procesu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 10
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Článok 10 Vypúšťa sa
Európsky koordinátor 

1. Komisia môže po konzultácii 
s príslušnými členskými štátmi vymenovať 
európskeho koordinátora.
Koordinátor koná v mene Komisie a za ňu. 
Európsky koordinátor zodpovedá iba za 
jediný prioritný projekt alebo za jednu 
etapu prioritného projektu. V prípade 
potreby môže byť jeho úloha rozšírená na 
ďalšie súvisiace prioritné projekty.
Európsky koordinátor je vybraný podľa 
znalosti európskych inštitúcií a otázok 
súvisiacich s financovaním a s odborným, 
spoločenským, hospodárskym 
a environmentálnym vyhodnocovaním 
veľkých projektov.
3. Rozhodnutie o vymenovaní európskeho 
koordinátora vymedzí podmienky výkonu 
jeho úloh.
4. Európsky koordinátor:
(a) podporuje používanie spoločných metód 
vyhodnocovania projektov, poskytuje rady 
podporovateľom projektov o finančnom 
balíku pre projekty a v prípade potreby 
poskytuje svoje stanovisko k otázkam 
súvisiacim s prevádzkou sietí;
b) predkladá každý rok Komisii správu o 
dosiahnutom pokroku pri uskutočňovaní 
projektu (projektov), za ktorý (-é) 
zodpovedá, o nových zmenách v predpisoch 
alebo iných zmenách, ktoré by mohli 
ovplyvniť charakteristiku 
projektu/projektov, ako aj o 
prípadných ťažkostiach a problémoch, 
ktoré by mohli spôsobiť významné 
oneskorenie;
(c) podnecuje dialóg s prevádzkovateľmi, 
užívateľmi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi a predstaviteľmi občianskej 
spoločnosti s cieľom lepšie poznať dopyt 
v preprave, obmedzenia, ako aj požadované 
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servisné parametre pre optimalizáciu 
používania financovaných infraštruktúr.
5. Príslušné členské štáty spolupracujú 
s európskym koordinátorom a poskytujú 
mu informácie potrebné na výkon úloh 
uvedených v odseku 4.
6. Komisia môže požiadať európskeho 
koordinátora o stanovisko pri posudzovaní 
žiadostí o financovanie zo zdrojov 
Spoločenstva  projektov alebo súborov 
projektov, na ktoré bol vymenovaný.

Odôvodnenie

Ako je navrhované v texte, európsky koordinátor je vytvorený na urýchlenie výstavby 
infraštruktúry a odôvodnenie obchádzania demokratického procesu. Jeho mandátom by bolo 
uľahčenie výstavby a to samo osebe by bránilo procesu hodnotenia nákladov a výnosov 
infraštruktúry bez vytvorenia predčasného úsudku o výsledkoch konzultácií. Teda jedna 
z hlavných motivácií demokratického procesu by bola negatívne ovplyvnená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 15 pododsek 2

V tejto správe sa pozornosť venuje 
uskutočňovaniu prioritných projektov, ako aj 
podmienkam ich financovania, najmä pokiaľ 
ide o podiel financovania zo zdrojov 
Spoločenstva, ktoré sa týkajú cezhraničných 
prepojení uvedených v prílohe II, body 1, 2 
a 7, a pokroku dosiahnutému v ich realizácii.

V tejto správe sa pozornosť venuje 
uskutočňovaniu prioritných projektov a ich 
dosahu na využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie, ako aj podmienkam ich 
financovania, najmä pokiaľ ide o podiel 
financovania zo zdrojov Spoločenstva, ktoré 
sa týkajú cezhraničných prepojení 
uvedených v prílohe II, body 1, 2 a 7, a 
pokroku dosiahnutému v ich realizácii.

Odôvodnenie

Správa Komisie musí takisto vyhodnocovať priame a nepriame účinky na rozvoj 
obnoviteľných zdrojov energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha I

TRANSEURÓPSKE ENERGETICKÉ 
SIETE

TRANSEURÓPSKE ENERGETICKÉ 
SIETE 
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Prioritné projekty definované v článku 7 Prioritné projekty definované v článku 7

ELEKTRICKÉ SIETE
EL.1.Francúzsko – Belgicko – Holandsko 

– Nemecko: 
posilnenie siete s elektrickou 
energiou v záujme vyriešenia 
preťaženia v tokoch elektrickej 
energie cez Benelux.

EL.2.Hranice Talianska s Francúzskom, 
Rakúskom, Slovinskom a 
Švajčiarskom: 
zvýšenie kapacity cezhraničných 
elektrických prepojení.

EL.3.Francúzsko – Španielsko –
Portugalsko: 
zvýšenie kapacity cezhraničných 
elektrických prepojení medzi týmito 
krajinami a pre Pyrenejský polostrov 
a rozvoj distribučnej siete 
v ostrovných regiónoch.

EL.4.Grécko – balkánske krajiny – systém 
UCTE: 
rozvoj elektrickej infraštruktúry, aby 
sa mohlo Grécko pripojiť k systému 
UCTE a aby sa umožnil trh 
s elektrickou energiou 
v juhovýchodnej Európe.

EL.5.Spojené kráľovstvo – kontinentálna 
Európa a severná Európa: 
vytvorenie/zvýšenie kapacity 
cezhraničných elektrických prepojení 
a možná integrácia mimopobrežnej 
veternej energie.

EL.6.Írsko – Spojené kráľovstvo: 
zvýšenie kapacity cezhraničných 
elektrických prepojení a možná 
integrácia mimopobrežnej veternej 
energie.

EL.7.Dánsko – Nemecko – baltský okruh 
(zahŕňajúci Nórsko – Švédsko –
Fínsko – Dánsko – Nemecko –
Poľsko – pobaltské štáty – Rusko): 
zvýšenie kapacity cezhraničných 
elektrických prepojení a možná 
integrácia mimopobrežnej veternej 
energie.
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EL.8.Nemecko – Poľsko – Česká republika 
– Slovensko – Rakúsko – Maďarsko –
Slovinsko:
zvýšenie kapacity cezhraničných 
elektrických prepojení.

EL.9. Stredomorské členské štáty –
stredomorský elektrický okruh: 
zvýšenie kapacity cezhraničných 
elektrických prepojení medzi 
stredomorskými členskými štátmi a 
Marokom – Alžírskom – Tuniskom –
Líbyou – Egyptom – krajinami Blízkeho 
východu – Tureckom.

PLYNOVÉ SIETE
ZP.1. Spojené kráľovstvo – severná 

kontinentálna Európa vrátane 
Holandska, Dánska a Nemecka –
Poľsko – Litva – Lotyšsko – Estónsko 
– Fínsko – Rusko:
Plynovod North Transgas a Yamal –
európsky plynovod, prepojenie 
niektorých hlavných zdrojov plynu 
v Európe, zlepšenie cezhraničného 
fungovania sietí a zvýšenie 
bezpečnosti dodávok.

ZP.2. Alžírsko – Španielsko – Taliansko –
Francúzsko – severná kontinentálna 
Európa: 
výstavba nových plynovodov 
z Alžírska do Španielska, do 
Francúzska a do Talianska a zvýšenie 
kapacity sietí v Španielsku, 
Francúzsku a Taliansku a medzi 
nimi.

ZP.3. Krajiny Kaspického mora – Stredný 
východ – Európska únia: 
nové siete plynovodov do Európskej 
únie z nových zdrojov, zahŕňajúce  
plynovody Turecko – Grécko, Grécko 
– Taliansko a Turecko – Rakúsko.

ZP.4. Distribučné sklady LNG v Belgicku, 
vo Francúzsku, v Španielsku, 
v Portugalsku,  v Taliansku                
a v Poľsku:
diverzifikácia zdrojov dodávok a 
vstupných bodov, zahŕňajúca 
pripojenia distribučných skladov 
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LNG k prepravnej sieti.
ZP.5. Podzemný zásobník v Španielsku, v 

Portugalsku, v Taliansku, v Grécku a 
v regióne Baltského mora:
zvýšenie kapacity v Španielsku, v 
Taliansku a v regióne Baltského 
mora a výstavba prvých zariadení v 
Portugalsku a v Grécku.

ZP.6. Stredomorské členské štáty –
východný stredomorský plynový 
okruh: 
Vytvorenie a zvýšenie kapacity 
plynovodov medzi stredomorskými 
členskými štátmi a Líbyou – Egyptom 
– Jordánskom – Sýriou – Tureckom.

Odôvodnenie

Prioritné projekty uvedené v tejto prílohe majú ďalekosiahly dopad. Obsah takej prílohy teda 
môže byť schválený až potom, keď všetky európske inštitúcie prijmú kritériá oprávnenosti na 
takýto zoznam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Príloha II

TRANSEURÓPSKE ENERGETICKÉ 
SIETE 

TRANSEURÓPSKE ENERGETICKÉ 
SIETE 

Doplnkové kritériá pre projekty spoločného 
záujmu uvedené v článku 6 ods. 2

Doplnkové kritériá pre projekty spoločného 
záujmu uvedené v článku 6 ods. 2

ELEKTRICKÉ SIETE 
1. Rozvíjanie sietí s elektrickou energiou v 
ostrovných, izolovaných, okrajových a 
mimoriadne okrajových regiónoch za 
súčasnej propagácie diverzifikácie 
energetických zdrojov a posilňovania 
využívania obnoviteľných energií a 
prepojenie elektrických sietí týchto 
regiónov, ak je to vhodné.

• Írsko – Spojené kráľovstvo (Wales)
• Grécko (ostrovy)
• Taliansko (Sardínia) – Francúzsko 
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(Korzika) – Taliansko (pevnina)
• Prepojenia ostrovných regiónov vrátane 

prepojení na pevninu
• Prepojenia mimoriadne okrajových 

regiónov vo Francúzsku, v Španielsku a  
v Portugalsku

2. Rozvíjanie elektrických prepojení medzi 
členskými štátmi potrebné na fungovanie 
vnútorného trhu a v záujme zabezpečenia 
spoľahlivosti fungovania elektrických sietí.

• Francúzsko – Belgicko – Holandsko –
Nemecko

• Francúzsko – Nemecko
• Francúzsko – Taliansko
• Francúzsko – Španielsko
• Portugalsko – Španielsko
• Fínsko – Švédsko
• Fínsko – Estónsko – Lotyšsko – Litva
• Rakúsko – Taliansko
• Taliansko – Slovinsko
• Rakúsko – Taliansko – Slovinsko –

Maďarsko
• Nemecko – Poľsko
• Nemecko – Poľsko – Česká republika –

Slovensko – Maďarsko
• Poľsko – Litva
• Írsko – Spojené kráľovstvo (Severné 

Írsko)
• Rakúsko – Nemecko
• Holandsko – Spojené kráľovstvo
• Nemecko – Dánsko – Švédsko
• Grécko – Taliansko
3. Rozvíjanie elektrických prepojení v rámci 
členských štátov, kde je to potrebné v 
záujme využitia prepojení medzi členskými 
štátmi, fungovania vnútorného trhu alebo 
pripojenia obnoviteľných energetických 
zdrojov

• všetky členské štáty 
4. Rozvíjanie elektrických prepojení s 
nečlenskými štátmi, najmä s kandidátskymi 
krajinami, a tým prispievanie k 
cezhraničnému fungovaniu, prevádzkovej 
spoľahlivosti elektrických sietí alebo 
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dodávok elektrickej energie v rámci 
Európskeho spoločenstva.

• Nemecko – Nórsko
• Holandsko – Nórsko
• Švédsko – Nórsko
• Spojené kráľovstvo – Nórsko
• Baltský elektrický okruh: Nemecko –

Poľsko – Bielorusko – Rusko – Litva –
Lotyšsko – Estónsko – Fínsko –
Švédsko – Nórsko – Dánsko 

• Nórsko – Švédsko – Fínsko – Rusko 
• Stredomorský elektrický okruh: 

Francúzsko – Španielsko – Maroko –
Alžírsko – Tunisko – Líbya – Egypt –
krajiny Blízkeho východu – Turecko –
Grécko – Taliansko

• Grécko – Turecko 
• Taliansko – Švajčiarsko
• Grécko – balkánske krajiny
• Španielsko – Maroko
• EÚ – balkánske krajiny – Bielorusko –

Rusko – Ukrajina
• Čiernomorský elektrický okruh: Rusko 

– Ukrajina – Rumunsko – Bulharsko –
Turecko – Gruzínsko 

5. Činnosti na zlepšenie fungovania 
cezhraničných prepojení elektrických sietí v 
rámci vnútorného trhu, najmä identifikácia 
úzkoprofilových a chýbajúcich spojení, 
hľadanie riešenia v záujme vyrovnania sa s 
preťaženosťou a preberanie metód 
predpovedania a prevádzky elektrických 
sietí.

• Identifikácia úzkoprofilových a 
chýbajúcich spojení, hlavne 
cezhraničných, v rámci elektrických 
sietí 

• Hľadanie riešení pre manažment 
elektrických tokov v záujme vyrovnania 
sa s preťaženosťou elektrických sietí

• Preberanie metód predpovedania a 
prevádzky elektrických sietí 
požadovaných na fungovanie 
vnútorného trhu a na využívanie 
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vysokého podielu obnoviteľných 
energetických zdrojov

SIETE SO ZEMNÝM PLYNOM
6. Zavádzanie zemného plynu do nových 
regiónov, najmä do ostrovných, 
izolovaných, okrajových alebo mimoriadne 
okrajových regiónov a rozvíjanie plynových 
sietí v týchto regiónoch.

• Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
• Írsko
• Španielsko
• Portugalsko
• Grécko
• Švédsko
• Dánsko
• Taliansko (Sardínia)
• Francúzsko (Korzika)
• Cyprus
• Malta
• Mimoriadne okrajové regióny vo 

Francúzsku, v Španielsku a                    
v Portugalsku 

7. Rozvíjanie plynových prepojení v záujme 
naplnenia potreby vnútorného trhu alebo 
posilnenia bezpečnosti dodávok vrátane 
pripojenia osobitných sietí so zemným 
plynom

• Írsko – Spojené kráľovstvo
• Francúzsko – Španielsko
• Francúzsko – Švajčiarsko
• Portugalsko – Španielsko
• Rakúsko – Nemecko
• Rakúsko – Maďarsko
• Rakúsko – Maďarsko – Slovensko –

Poľsko
• Rakúsko – Taliansko
• Grécko – ostatné balkánske krajiny 
• Rakúsko – Maďarsko – Rumunsko –

Bulharsko – Grécko – Turecko
• Francúzsko – Taliansko
• Grécko – Taliansko
• Rakúsko – Česká republika
• Nemecko – Česká republika – Rakúsko 
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– Taliansko
• Rakúsko - Slovinsko – Chorvátsko
• Spojené kráľovstvo – Holandsko –

Nemecko
• Nemecko – Poľsko
• Dánsko – Spojené kráľovstvo
• Dánsko – Nemecko – Švédsko
8. Rozvíjanie kapacít na prijímanie 
skvapalneného zemného plynu (LNG) a na 
skladovanie zemného plynu potrebného na 
uspokojovanie dopytu a riadenia systému 
dodávok plynu a diverzifikácia zdrojov a 
dodávateľských trás.

• Všetky členské štáty 
9. Rozvíjanie kapacít na prepravu plynu 
(plynovodov) potrebných na uspokojovanie 
dopytu a na diverzifikáciu dodávok z 
vnútorných a vonkajších zdrojov, ako aj 
dodávateľských trás.

• Nordická plynová sieť: Nórsko –
Dánsko – Nemecko – Švédsko – Fínsko 
– Rusko – pobaltské štáty – Poľsko

• Alžírsko – Španielsko – Francúzsko
• Rusko – Ukrajina – EÚ
• Rusko – Bielorusko – Ukrajina – EÚ
• Rusko – Bielorusko – EÚ
• Rusko – Baltské more – Nemecko 
• Líbya – Taliansko
• Tunisko – Líbya – Taliansko
• Krajiny Kaspického mora – EÚ
• Rusko – Ukrajina – Moldavsko –

Rumunsko – Bulharsko – Grécko –
ostatné balkánske krajiny

• Rusko – Ukrajina – Slovensko –
Maďarsko – Slovinsko - Taliansko

• Holandsko – Nemecko – Švajčiarsko –
Taliansko

• Belgicko – Francúzsko – Švajčiarsko –
Taliansko

• Dánsko – (Švédsko) – Poľsko
• Nórsko – Rusko – EÚ
• Írsko
• Alžírsko – Taliansko – Francúzsko
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• Stredný východ – východný 
stredomorský plynový okruh – EÚ

10. Činnosti na zlepšenie fungovania 
prepojených cezhraničných sietí so zemným 
plynom v rámci vnútorného trhu 
a tranzitných krajín, najmä identifikácia 
úzkoprofilových a chýbajúcich spojení, 
hľadanie riešení v záujme vyrovnania sa s 
preťaženosťou a preberanie metód 
predpovedania a účinnej a bezpečnej 
prevádzky sietí so zemným plynom.

• Identifikácia úzkoprofilových a 
chýbajúcich spojení, najmä 
cezhraničných sietí so zemným plynom.

• Hľadanie riešení pre manažment tokov 
zemného plynu v záujme vyrovnania sa 
s preťaženosťou sietí so zemným 
plynom.

• Preberanie metód predpovedania a 
prevádzky sietí so zemným plynom 
požadovaných na fungovanie 
vnútorného trhu
• Zvýšenie celkového výkonu, 

bezpečnosti a ochrany sietí so zemným 
plynom v tranzitných krajinách.

11. Rozvíjanie a integrovanie prepravnej 
kapacity olefínových plynov v záujme 
uspokojenia dopytu v rámci vnútorného 
trhu.

• Všetky členské štáty

Odôvodnenie
Príloha II nezodpovedá svojmu názvu: „Doplnkové kritériá pre projekty spoločného záujmu“. 
Je to obyčajný „nákupný zoznam“ oprávnených projektov. Obsah tejto prílohy naznačuje, že 
predkladaný text obsahuje objektívne kritériá na financovanie takýchto projektov z verejných 
finančných prostriedkov. Lenže tak to nie je. 

Obsah takej prílohy musí teda skutočne prevziať doplnkové kritériá oprávnenosti, ktoré musia 
schváliť všetky európske inštitúcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Príloha III

TRANSEURÓPSKE ENERGETICKÉ 
SIETE 

TRANSEURÓPSKE ENERGETICKÉ 
SIETE 
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Projekty spoločného záujmu a ich 
špecifikácie, v súčasnosti identifikované 
podľa kritérií stanovených v prílohe II

Projekty spoločného záujmu a ich 
špecifikácie, v súčasnosti identifikované 
podľa kritérií stanovených v prílohe II

ELEKTRICKÉ SIETE 
1 Rozvíjanie elektrických sietí v 

izolovaných regiónoch 
1.1 Podmorský kábel Írsko – Wales (UK)
1.2 Posilnenie spojenia Ipiros (GR) –

Puglia (IT)
1.3 Prepojenie Južných Kyklád (GR)
1.4 30 kV káblové spojenie pod vodou 

medzi ostrovmi Faial, Pico a S. Jorge 
(Azorské ostrovy, PT)

1.5 Prepojenie a posilnenie siete v Terceira, 
Faial a S. Miguel (Azorské ostrovy, 
PT)

1.6 Prepojenie a posilnenie siete v Madeire 
(PT)

1.7 Podmorský kábel Sardínia (IT) –
talianska pevnina

1.8 Podmorský kábel Korzika (FR) –
Taliansko

1.9 Prepojenie talianska pevnina – Sicília 
(IT)

1.10 Zdvojenie prepojenia Sorgente (IT) –
Rizziconi (IT)

1.11 Nové prepojenia na Baleárskych a 
Kanárskych ostrovoch (ES)

2 Rozvíjanie elektrických prepojení 
medzi členskými štátmi 

2.1 Vedenie Moulaine (FR) - Aubange 
(BE)

2.2 Vedenie Avelin (F) – Avelgem (BE)
2.3 Vedenie Vigy (FR) – Marlenheim (FR)
2.4 Vedenie Vigy (FR) – Uchtelfangen 

(DE)
2.5 Fázový transformátor La Praz (FR)
2.6 Ďalšie zvýšenie kapacity cez existujúce 

cezhraničné prepojenie medzi 
Francúzskom a Talianskom

2.7 Nové cezhraničné prepojenie medzi 
Francúzskom a Talianskom

2.8 Nové cezhraničné prepojenie cez 
Pyreneje medzi Francúzskom 
a Španielskom
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2.9 Prepojenie východné Pyreneje medzi 
Francúzskom a Španielskom

2.10 Prepojenia medzi severným 
Portugalskom a severozápadným 
Španielskom

2.11 Vedenie Sines (PT) – Alqueva (PT) 
– Balboa (ES)

2.12 Vedenie Valdigem (PT) – Douro 
Internacional (PT) – Aldeadávila 
(ES) a zariadenia Douro 
Internacional

2.13 Nové prepojenia na severe 
Botnického zálivu medzi Fínskom 
a Švédskom

2.14 Vedenie – Lienz (AT) –
Cordignano (IT)

2.15 Nové prepojenie medzi Talianskom 
a Rakúskom v Brennerskom 
priesmyku

2.16 Prepojenie medzi Írskom a 
Severným Írskom

2.17 Vedenie St. Peter (AT) – Isar (DE)
2.18 Podmorský kábel medzi 

juhovýchodným Anglickom a 
stredným Holandskom

2.19 Posilnenie prepojení medzi 
Dánskom a Nemeckom, napr. 
vedenie Kasso – Hamburg

2.20 Posilnenie prepojení medzi 
Dánskom a Švédskom

3 Rozvíjanie elektrických prepojení v 
rámci členských štátov 

3.1 Prepojenia na dánskej východo-
západnej osi: 
prepojenie medzi dánskymi 
západnými (UCTE) a východnými 
(NORDEL) sieťami.

3.2 Prepojenie na dánskej severo-južnej osi
3.3 Nové prepojenia v severnom 

Francúzsku
3.4 Nové prepojenia v juhozápadnom 

Francúzsku
3.5 Vedenie Trino Vercellese (IT) –

Lacchiarelle (IT)
3.6 Vedenie Turbigo (IT) – Rho – Bovisio 

(IT)
3.7 Vedenie Voghera (IT) – La Casella (IT)
3.8 Vedenie S. Fiorano (IT) – Nave (IT)
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3.9 Vedenie Benátky sever (IT) –
Cordignano (IT)

3.10 Vedenie Redipuglia (IT) – Udine 
Ovest (IT)

3.11 Nové prepojenia na východo-
západnej osi Talianska

3.12 Vedenie Tavarnuzze (IT) – Casellina 
(IT)

3.13 Vedenie Tavarnuzze (IT) – S.Barbara 
(IT)

3.14 Vedenie Rizziconi (IT) – Feroleto 
(IT) – Laino (IT)

3.15 Nové prepojenia na severo-južnej osi 
Talianska

3.16 Úpravy siete umožňujúce prepojenia 
obnoviteľných zdrojov v Taliansku

3.17 Nové prepojenia veternej energie 
v Taliansku

3.18 Nové prepojenia na severnej osi 
Španielska

3.19 Nové prepojenia na stredomorskej osi 
Španielska

3.20 Nové prepojenia na osi Galícia (ES) 
– Centro (ES)

3.21 Nové prepojenia na osi Centro (ES) –
Aragón (ES)

3.22 Nové prepojenia na osi Aragón (ES) 
– Levante (ES)

3.23 Nové prepojenia v Andalúzii (ES)
3.24 Vedenie Pedralva (PT) – Riba d'Ave 

(PT) a zariadenia Pedralva
3.25 Vedenie Recarei (PT) – Valdigem 

(PT)
3.26 Vedenie Picote (PT) – Pocinho (PT) 

(v štádiu modernizácie)
3.27 Modifikácia terajšieho vedenia Pego 

(PT) – Cedillo (ES)/Falagueira (PT) 
a zariadenia Falagueira

3.28 Vedenie Pego (PT) – Batalha (PT) a 
zariadenia Batalha

3.29 Vedenie I Sines (PT) – Ferreira do 
Alentejo (PT) (v štádiu modernizácie)

3.30 Nové prepojenia veternej energie 
v Portugalsku

3.31 Vedenia Pereiros (PT) – Zêzere (PT) 
– Santarém (PT) a zariadenia Zêzere
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3.32 Vedenia I a II Batalha (PT) – Rio 
Maior (PT) (v štádiu modernizácie)

3.33 Vedenie Carrapatelo (PT) –
Mourisca (PT) (v štádiu 
modernizácie)

3.34 Vedenie Valdigem (PT) – Viseu (PT) 
– Anadia (PT)

3.35 Odklonenie terajšieho vedenia Rio 
Maior (PT) – Palmela (PT) do 
Ribatejo (PT) a zariadenia Ribatejo

3.36 Transformovňa a prepojovacie 
vedenia Thessaloniki (GR), Lamia 
(GR) a Patras (GR)

3.37 Prepojenia regiónov Evia (GR), 
Lakonia (GR) a Trácia (GR)

3.38 Posilnenie existujúcich prepojení v 
okrajových regiónoch gréckej 
pevniny

3.39 Vedenie Tynagh (IE) – Cashla (IE)
3.40 Vedenie Flagford (IE) – East Sligo 

(IE)
3.41 Prepojenia na severovýchode a 

západe Španielska, najmä na 
pripojenie k sieti kapacít 
vyrábajúcich energiu z vetra

3.42 Prepojenia v Baskicku (ES), Aragóne 
(ES) a v Navarre (ES)

3.43 Prepojenia v Galícii (ES)
3.44 Prepojenia v strednom Švédsku
3.45 Prepojenia v južnom Švédsku
3.46 Vedenie Lübeck/Siems (DE) –

Görries (DE)
3.47 Vedenie Lübeck/Siems (DE) –

Krümmel (DE)
3.48 Prepojenia v Severnom Írsku v 

nadväznosti na cezhraničné 
prepojenia s Írskom

3.49 Prepojenia na severozápade 
Spojeného kráľovstva

3.50 Prepojenia v Škótsku a v Anglicku za 
účelom rozsiahlejšieho využívania 
obnoviteľných zdrojov pri výrobe 
elektrickej energie

3.51 Nové mimopobrežné prepojenia 
veternej energie v Belgicku

3.52 Transformovňa Borssele (NL)
3.53 Implementácia zariadenia na 

kompenzáciu reakčného výkonu (NL)
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3.54 Vedenie St. Peter (AT) – Tauern (AT)
3.55 Vedenie Südburgenland (AT) –

Kainachtal (AT)
4 Rozvíjanie elektrických prepojení s 

nečlenskými štátmi 
4.1 Vedenie Neuenhagen (DE) – Vierraden 

(DE) – Krajnik (PL)
4.2 Spojenie Brunsbüttel (DE) – južné 

Nórsko
4.3 Vedenie S. Fiorano (IT) – Robbia (CH)
4.4 Nové cezhraničné prepojenie Taliansko 

– Švajčiarsko
4.5 Vedenie Philippi (GR) – Maritsa 3 

(Bulharsko)
4.6 Vedenie Amintaio (GR) – Bitola 

(BJRM)
4.7 Vedenie Kardia (GR) – Elbasan 

(Albánsko)
4.8 Vedenie Elbasan (Albánsko) –

Podgorica (Srbsko a Čierna Hora)
4.9 Transformovňa Mostar (Bosna a 

Hercegovina) a prepájacie trasy
4.10 Transformovňa Ernestinovo 

(Chorvátsko) a prepájacie trasy
4.11 Nové prepojenia medzi Gréckom a 

Albánskom, Bulharskom a BJRM
4.12 Vedenie Philippi (GR) – Hamidabad 

(TR)
4.13 Podmorský kábel medzi 

severovýchodným/východným 
Anglickom a južným Nórskom

4.14 Spojenie Eemshaven (NL) – Feda 
(NO)

4.15 Podmorský kábel medzi južným 
Španielskom a Marokom (posilnenie 
existujúceho prepojenia)

4.16 Prepojenia pre baltský elektrický 
okruh: Nemecko – Poľsko – Rusko –
Estónsko – Lotyšsko – Litva –
Švédsko – Fínsko – Dánsko –
Bielorusko

4.17 Spojenia južné Fínsko – Rusko
4.18 Spojenie Nemecko – Poľsko – Litva –

Bielorusko – Rusko (východo-
západná vysokovýkonná spojnica)

4.19 Spojenie Poľsko – Litva
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4.20 Podmorský kábel medzi Fínskom 
a Estónskom

4.21 Nové prepojenia medzi severným 
Švédskom a severným Nórskom

4.22 Nové prepojenia medzi stredným 
Švédskom a stredným Nórskom

4.23 Vedenie Borgvik (S) – Hoesle (NO) –
región Oslo (NO)

4.24 Nové prepojenia medzi systémami 
UCTE a CENTREL

4.25 Nové prepojenia medzi systémom 
UCTE/CENTREL a balkánskymi 
krajinami

4.26 Prepojenia a rozhranie medzi 
rozšíreným systémom UCTE a 
Bieloruskom, Ruskom a Ukrajinou 
vrátane premiestnenia meniarní 
jednosmerného vysokého napätia, 
ktoré predtým pracovali medzi 
Rakúskom a Maďarskom, Rakúskom 
a Českou republikou a Nemeckom a 
Českou republikou

4.27 Prepojenia v čiernomorskom 
elektrickom okruhu: Rusko –
Ukrajina – Rumunsko – Bulharsko –
Turecko – Gruzínsko

4.28 Nové prepojenia v oblasti Čierneho 
mora za účelom cezhraničného 
fungovania rozšíreného systému 
UCTE so sieťami príslušných krajín

4.29 Nové prepojenia v stredomorskom 
elektrickom okruhu: Francúzsko –
Španielsko – Maroko – Alžírsko –
Tunisko – Líbya – Egypt – krajiny 
Blízkeho východu – Turecko –
Grécko – Taliansko

4.30 Podmorský kábel medzi južným 
Španielskom a severozápadným 
Alžírskom

4.31 Podmorský kábel medzi Talianskom 
a Alžírskom

4.32 Nové prepojenia v regióne/oblasti 
Barentsovho mora

4.33 Inštalácia pružných systémov na 
prenos striedavého prúdu medzi 
Talianskom a Slovinskom

4.34 Nové cezhraničné prepojenie 
Taliansko – Slovinsko



PA\544345SK.doc 31/37 PE 347.299

External translation

SK

4.35 Podmorský kábel Taliansko 
a Chorvátsko

4.36 Posilnenie prepojení medzi Dánskom 
a Nórskom
Činnosti, ktoré zlepšujú fungovanie 
cezhraničných sietí s elektrickou 
energiou v rámci vnútorného trhu
(Zatiaľ nie je určená žiadna 
špecifikácia)

PLYNOVÉ SIETE 
6 Zavádzanie zemného plynu do nových 

regiónov 
6.1 Rozvíjanie siete zemného plynu z 

Belfastu smerom k severozápadnému 
regiónu Severného Írska (UK), a ak 
je to vhodné, aj na západné pobrežie
Írska

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

6.3 LNG v Las Palmas de Gran Canaria 
(ES)

6.4 LNG v Madeire (PT)
6.5 Rozvíjanie plynovej siete vo Švédsku
6.6 Prepojenie medzi Baleárskymi ostrovmi 

(ES) a španielskou pevninou
6.7 Vysokotlaková odbočka do Trácie (GR)
6.8 Vysokotlaková odbočka do Korintu 

(GR)
6.9 Vysokotlaková odbočka do 

severozápadného Grécka (GR)
6.10 Prepojenie ostrovov Lolland (DK) a 

Falster (DK) 
7 Rozvíjanie plynových prepojení v 

záujme uspokojenia potrieb 
vnútorného trhu alebo posilnenia 
bezpečnosti dodávok vrátane 
prepojenia separátnych plynových sietí 

7.1 Prídavný cezhraničný plynovod medzi 
Írskom a Škótskom

7.2 Cezhraničné severojužné prepojenie 
vrátane plynovodu Dublin – Belfast

7.3 Kompresorová stanica na plynovode 
Lacq (FR) – Calahorra (ES)

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

(ES)
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7.6 Zvýšenie prepravnej kapacity 
plynovodov zásobujúcich Portugalsko 
cez južné Španielsko a Galíciu a 
Asturias cez 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 severozápadné Grécko –

Elbasan (AL)
7.12 Cezhraničný plynovod Grécko –

Taliansko
7.13 Kompresorová stanica na hlavnom 

plynovode v Grécku
7.14 Prepojenia medzi sieťami v Rakúsku 

a v Českej republike
7.15 Koridor na prepravu plynu v 

juhovýchodnej Európe cez Grécko, 
bývalú Juhoslovanskú republiku 
Macedónsko (BJRM), Srbsko a 
Čiernu horu, Bosnu a Hercegovinu, 
Chorvátsko, Slovinsko a Rakúsko

7.16 Koridor na prepravu plynu medzi 
Rakúskom a Tureckom cez 
Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko

7.17 Cezhraničné plynovody medzi 
Spojeným kráľovstvom, Holandskom 
a Nemeckom, spájajúce hlavné zdroje 
a trhy severozápadnej Európy

7.18 Prepojenie medzi severovýchodným 
Nemeckom (berlínska oblasť) a 
severozápadným Poľskom (štetínska 
oblasť) s odbočkou zo Schmöllnu do 
Lubminu (DE, oblasť Greifswald)

7.19 Prepojenie medzi mimopobrežnými 
zariadeniami v Severnom mori alebo 
z dánskych mimopobrežných 
zariadení na pobrežné zariadenia 
Spojeného kráľovstva

7.20 Posilnenie prepravnej kapacity medzi 
Francúzskom a Talianskom

7.21 Baltské cezhraničné prepojenie medzi 
Dánskom – Nemeckom – Švédskom

8 Rozvíjanie kapacít na prijímanie 
skvapalneného zemného plynu (LNG) 
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a zásobníka zemného plynu 
8.1 LNG v Le Verdon-sur-mer (FR, nový 

distribučný sklad) a plynovod do 
zásobníka Lussagnet (FR)

8.2 LNG vo Fos-sur-mer (FR)
8.3 LNG v Huelve (ES), rozšírenie 

existujúceho distribučného skladu
8.4 LNG v Cartagene (ES), rozšírenie 

existujúceho distribučného skladu
8.5 LNG v Galícii (ES), nový distribučný 

sklad
8.6 LNG v Bilbau (ES), nový distribučný 

sklad
8.7 LNG v regióne Valencia (ES), nový 

distribučný sklad
8.8 LNG v Barcelone (ES), rozšírenie 

existujúceho distribučného skladu
8.9 LNG v Sines (PT), nový distribučný 

sklad
8.10 LNG v Revithousse (GR), rozšírenie 

existujúceho distribučného skladu
8.11 LNG na severnom pobreží 

Jadranského mora (IT)
8.12 LNG mimo pobrežia na severe 

Jadranského mora (IT)
8.13 LNG na južnom pobreží Jadranského 

mora (IT)
8.14 LNG na Iónskom pobreží (IT)
8.15 LNG na pobreží Tyrrhenského mora 

(IT)
8.16 LNG na pobreží Ligúrskeho mora 

(IT)
8.17 LNG v Zeebrugge/Dudzele (BE, 

rozšírenie existujúceho distribučného 
skladu)

8.18 LNG na ostrove Grain, Kent (UK)
8.19 Výstavba druhého distribučného 

skladu pre LNG v Grécku
8.20 Rozvoj zariadení podzemných 

zásobníkov plynu v Írsku
8.21 Zásobník v južnej Kavale (GR), 

premena vyťaženého 
mimopobrežného plynového poľa

8.22 Zásobník v Lussagnete (FR, 
rozšírenie existujúcej lokality)

8.23 Zásobník v Pecorade (FR, premena 
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vyťaženého ropného poľa)
8.24 Zásobník v Alsaskom regióne (FR, 

rozvoj soľných jaskýň)
8.25 Zásobník v regióne stredného 

Francúzska (FR, rozvoj vodnej 
panvy)

8.26 Zásobník na severo-južnej osi v 
Španielsku (nové lokality) v 
Kantábrii, Aragóne, Castilla y León, 
Castilla La Mancha a Andalúzii

8.27 Zásobník na stredozemnej osi v 
Španielsku (nové lokality) v 
Katalánsku, Valencii a Murcii

8.28 Zásobník v Carriço (PT, nová 
lokalita)

8.29 Zásobník v Loenhout (BE, rozšírenie 
existujúcej lokality)

8.30 Zásobník v Stenlille (DK) a Lille 
Torup (DK, rozšírenie existujúcej 
lokality)

8.31 Zásobník v Tønderi (DK, nová 
lokalita)

8.32 Zásobník v Puchkirchene (AT, 
rozšírenie existujúcej lokality) 
vrátane pripojenia k systému Penta 
West pri Andorfe (AT, nová lokalita)

8.33 Zásobník v Baumgartene (AT, nová 
lokalita)

8.34 Zásobník v Haidachu (AT, nová 
lokalita) vrátane pripojenia na 
Európsku plynovú sieť

8.35 Rozvoj podzemných zásobníkových 
zariadení pre zemný plyn v Taliansku

9 Rozvoj prepravných kapacít pre zemný 
plyn (plynovodov)

9.1 Vytvorenie a rozvoj spojení v nordickej 
plynovej sieti: Nórsko –Dánsko –
Nemecko – Švédsko – Fínsko – Rusko 
– pobaltské štáty – Poľsko

9.2 Stredný nordický plynovod: Nórsko, 
Švédsko, Fínsko

9.3 Severoeurópsky plynovod: Rusko, 
Baltské more, Nemecko

9.4 Plynovod z Ruska do Nemecka, cez 
Lotyšsko, Litvu a Poľsko vrátane
rozvoja podzemných zásobníkových 
zariadení v Lotyšsku

9.5 Plynovod Fínsko – Estónsko
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9.6 Nový plynovod z Alžírska do Španielska 
a Francúzska a zodpovedajúci nárast 
kapacity v interných sieťach týchto 
krajín

9.7 Zvýšenie prepravnej kapacity plynovodu 
Alžírsko – Maroko – Španielsko (až 
po Córdobu)

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

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

9.10 Plynovod Ciudad Real (ES) –
pobrežie Stredozemného mora (ES)

9.11 Vetvy Kastília (ES) – La Mancha 
(ES)

9.12 Rozšírenie na severozápad Španielska
9.13 Podmorský plynovod Alžírsko –

Španielsko a plynovod na pripojenie 
Francúzska

9.14 Zvýšenie prepravnej kapacity z 
ruských zdrojov do Európskej únie 
cez Ukrajinu, Slovensko a Českú 
republiku

9.15 Zvýšenie prepravnej kapacity z 
ruských zdrojov do Európskej únie 
cez Bielorusko a Poľsko

9.16 Plynovod Yagal Sud (medzi 
plynovodom STEGAL vedúcim do 
trojuholníka DE, FR, CH)

9.17 Plynovod SUDAL východ (medzi 
plynovodom MIDAL pri 
Heppenheime k Burghausenskému 
pripojeniu s plynovodom PENTA v 
Rakúsku)

9.18 Plynovod z líbyjských zdrojov do 
Talianska

9.19 Plynovod zo zdrojov v krajinách pri 
Kaspickom mori do Európskej únie

9.20 Plynovod Grécko – Turecko
9.21 Zvýšenie prepravnej kapacity z 

ruských zdrojov do Grécka a 
ostatných balkánskych krajín cez 
Ukrajinu, Moldavsko, Rumunsko 
a Bulharsko

9.22 Plynovod St. Zagora (BG) – Ihtiman 
(BG)
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9.23 Spojovacie plynovody medzi 
nemeckými, českými, rakúskymi a 
talianskymi plynovými sieťami

9.24 Plynovod z ruských zdrojov do 
Talianska cez Ukrajinu, Slovensko, 
Maďarsko a Slovinsko

9.25 Zvýšenie prepravnej kapacity 
plynovodu TENP prechádzajúceho z 
Holandska cez Nemecko do 
Talianska

9.26 Plynovod Taisnieres (FR) – Oltingue 
(CH)

9.27 Plynovod z Dánska do Poľska, 
pravdepodobne cez Švédsko

9.28 Plynovod Nybro (DK) – Dragør (DK) 
vrátane spojovacieho plynovodu do 
zásobníka v Stenlille (DK)

9.29 Plynová sieť zo zdrojov v 
Barentsovom mori do Európskej únie 
cez Švédsko a Fínsko

9.30 Plynovod z poľa Corrib (IE, mimo 
pobrežia)

9.31 Plynovod z alžírskych zdrojov do 
Talianska cez Sardíniu s odbočkou na 
Korziku

9.32 Plynovod zo zdrojov na Strednom 
východe do Európskej únie

9.33 Plynovod z Nórska do Spojeného 
kráľovstva

10 Činnosti, ktoré zlepšujú fungovanie 
prepojených plynových sietí v rámci 
vnútorného trhu
(Zatiaľ neboli definované žiadne 
špecifikácie)

Odôvodnenie

Obsah takej prílohy sa teda môže akceptovať až potom, keď všetky európske inštitúcie 
schvália kritériá oprávnenosti na takýto zoznam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Príloha IV

Príloha IV
TRANSEURÓPSKE ENERGETICKÉ 

SIETE

Vypúšťa sa



PA\544345SK.doc 37/37 PE 347.299

External translation

SK

Projekty európskeho záujmu definované v 
článku 8

ELEKTRICKÉ SIETE
• Vedenie Moulaine (FR) –

Aubange (BE) 
• Vedenie Avelin (FR) –

Avelgem (BE) 
• Vedenie Lienz (AT) – Cordignano 

(IT) 
• Inštalácia pružných 

systémov na prenos striedavého 
prúdu medzi Talianskom 
a Slovinskom 

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

• Vedenie S. Fiorano (IT) –
Nave (IT) – Gorlago (IT) 

• Vedenie Venezia Nord (IT) 
– Cordignano (IT) 

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

Kainachtal (AT) 
• Vedenie S. Fiorano (IT) –

Robbia (CH) 
• Vedenie Sentmenat (ES) –

Bescanό (ES) – Baixas (FR) 
• Vedenie Valdigem (PT) –

Douro Internacional (PT) –
Aldeadávila (ES) 

• Vedenie Philippi (GR) –
Hamidabad (TR) 

• Podmorský kábel Anglicko (UK) a 
Holandsko

• Podmorský kábel Írsko –
Wales (UK)

• Vedenie Kasso (DK) –
Hamburg (DE) 

• Spojenie Poľsko – Litva
• Podmorský kábel Fínsko – Estónsko 

(Estlink)
• Vedenie Kasso (DK) –

Revsing (DK) – Tjele (DK) 
• Vedenie V.Hassing (DK) –
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Trige (DK) 
• Podmorský kábel Skagerrak 

4 (DK) – (NO)
• Vedenie Neuenhagen (DE) 

– Vierraden (DE) – Krajnik (PL) 
• Nové cezhraničné 

prepojenie Nemecko – Poľsko
• Vedenie Dürnrohr (AT) –

Slavetice (CZ) 

PLYNOVÉ SIETE
• Plynovod North Transgas 
• Plynovod Yamal – Európa
• Plynovod Medgas Alžírsko –

Španielsko – Francúzsko –
kontinentálna Európa

• Plynovod Alžírsko –
Tunisko – Taliansko

• Plynovod Líbya – Taliansko
• Plynovod Turecko – Grécko 

– Taliansko
• Plynovod Turecko –

Rakúsko

Odôvodnenie

Vypustenie z dôvodu konzistentnosti s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi článkov 8 až 
10.


