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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel vítá návrh hlavních směrů transevropské energetické infrastruktury, který 
předložila Evropská komise.

Jak Komise uvádí, určuje tato iniciativa omezený počet transevropských prioritních koridorů 
a oblastí na období do roku 2020 i na další období. Vztahuje se na elektrické a plynárenské 
sítě i na infrastrukturu pro přepravu ropy a oxidu uhličitého, kde jsou opatření Evropské unie 
nejvíc zapotřebí. Jejím cílem je naplnit tyto priority prostřednictvím: 

1. zjednodušení postupů při udělování povolení u projektů společného zájmu s cílem 
výrazně tyto postupy zkrátit a zvýšit účast veřejnosti na realizaci těchto projektů 
a zlepšit přijímání těchto projektů ze strany veřejnosti, 

2. usnadnění regulačního ošetření projektů společného zájmu v oblasti elektřiny a plynu 
přidělováním nákladů v závislosti na jejich přínosech a zajištěním souladu povolených 
výnosů a podstupovaných rizik, 

3. zajištění provádění projektů společného zájmu poskytnutím nezbytné tržní podpory 
a přímé finanční podpory ze strany EU. V tomto druhém ohledu návrh stanovuje 
základ pro způsobilost projektů společného zájmu z hlediska poskytnutí finanční 
pomoci EU v rámci nástroje pro propojení Evropy, který je předmětem samostatného 
legislativního návrhu. 

Pozměňovací návrhy by měly vyjasnit některé pojmy používané v nařízení a zvýšit koherenci 
s jinými právními předpisy EU (zejména s ustanoveními o hodnocení dopadů na životní 
prostředí a s předpisy o strukturálních fondech), stejně jako se strategií EU2020, neboť ta 
sleduje několik vzájemně provázaných cílů v oblasti ochrany klimatu a energetiky, a s dalšími 
scénáři rozvoje, např. s těmi, o kterých se hovoří v Energetickém plánu do roku 2050 
(Roadmap 2050).
Vzhledem k tomu, že EU nemá k dispozici dostatek finančních zdrojů, které jsou nutné 
k masivním investicím do projektů společného zájmu, předkládáme pozměňovací návrhy, 
které by měly zajistit, aby se na financování spravedlivou měrou podílel i soukromý sektor.

Klíčem k nařízení je analýza přínosů a nákladů. Navrhovatel soudí, že je třeba rozvést 
ustanovení o metodologii, která jsou obsažena v příloze – tato ustanovení by měla podrobně 
popisovat ukazatele nákladů a přínosů. Vzhledem k délce časového rámce pro realizaci 
projektů a jejich dlouhé předpokládané životnosti mají zásadní význam diskontní sazby, které 
se budou používat při výpočtu těchto parametrů. Navrhuji proto, aby Komise používané 
diskontní sazby pravidelně zveřejňovala. Protože je třeba zohlednit zvláštní externí náklady 
spojené s jednotlivými projekty, bude k diskontním sazbám připočtena riziková přirážka, jejíž 
výši stanoví realizátoři projektů po konzultaci se zúčastněnými stranami. Tím získají 
zúčastněné strany, zejména občané bydlící v blízkosti míst, kde budou projekty realizovány, 
motivaci k účasti na diskusích.

Evropská síť provozovatelů elektrických přenosových soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav by měly před tím, než předloží svou metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů energetického systému v celé šíři na úrovni EU, 
zohlednit příspěvky, které jim poskytnou Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská 
pozorovací síť pro územní plánování. Díky tomu přijmou evropské sítě provozovatelů ještě 
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před stanovením metodiky jednotné parametry týkající se životního prostředí a územního 
plánování. 

Obsah zprávy, kterou předkladatelé projektů podávají, se rozšiřuje a bude zahrnovat i další 
informace, např. údaje o příspěvku strukturálních fondů k realizaci projektů a přehled nákladů 
ve srovnání s původními odhady.

Pokud skutečné náklady překročí odhad nákladů o 20 % a více, Komise bude moci vyjmout 
daný projekt ze seznamu způsobilých projektů.

Navrhovatel se domnívá, že to, aby určitý projekt mohl být označen za „projekt společného 
zájmu“, by nemělo být podmíněno tím, že je zahrnut do desetiletého plánu rozvoje sítě.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Urychlení rekonstrukce stávající 
a zavedení nové energetické infrastruktury 
je zásadním předpokladem dosažení cílů 
politik Unie v oblasti energetiky a klimatu, 
kterými je dotvoření vnitřního trhu 
s energií, zaručení bezpečnosti dodávek 
energie, zejména pokud jde o plyn a ropu, 
snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, 
zvýšení podílu obnovitelné energie 
v konečné spotřebě energie na 20 % 
a dosažení 20% zvýšení energetické 
účinnosti do roku 2020. Současně musí 
Unie v delším časovém horizontu do roku 
2050 připravit svou infrastrukturu na 
pokračování přechodu na bezuhlíkové 
energetické systémy.

(6) Urychlení rekonstrukce stávající 
a zavedení nové energetické infrastruktury 
je zásadním předpokladem dosažení cílů 
politik Unie v oblasti energetiky a klimatu, 
kterými je dotvoření vnitřního trhu 
s energií, zaručení bezpečnosti dodávek 
energie, zejména pokud jde o plyn a ropu, 
snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, 
zvýšení podílu obnovitelné energie 
v konečné spotřebě energie na 20 % 
a dosažení 20% zvýšení energetické 
účinnosti do roku 2020. Současně musí 
Unie v delším časovém horizontu do roku 
2050 připravit svou infrastrukturu na 
pokračování přechodu na bezuhlíkové 
energetické systémy a zároveň ji připravit 
na propojení s regiony, které se vyznačují 
velkou výrobní kapacitou energie 
z obnovitelných zdrojů a vysokým 
potenciálem ke skladování elektřiny.
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Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Investiční potřeby až do roku 2020 
v oblasti infrastruktur pro přenos elektřiny 
a plynu v evropském měřítku jsou 
odhadovány přibližně na 200 miliard EUR.
Výrazný nárůst objemu investic 
v porovnání s minulými trendy 
a naléhavost provádění priorit energetické 
infrastruktury vyžaduje nový přístup 
k regulaci a financování energetických 
infrastruktur, zejména infrastruktur 
přeshraničního charakteru.

(11) Investiční potřeby až do roku 2020 
v oblasti infrastruktur pro přenos elektřiny 
a plynu v evropském měřítku jsou 
odhadovány přibližně na 200 miliard EUR.
Výrazný nárůst objemu investic 
v porovnání s minulými trendy, který je 
způsoben rychlejším a komplexnějším 
rozvojem obnovitelných zdrojů energie 
a úsilím o dosažení cílů Unie, jimiž je 
snížit emise skleníkových plynů o 20 %, 
zlepšit energetickou účinnost o 20 % 
a zvýšit podíl obnovitelných energetických 
zdrojů na spotřebě energie na 20 %, to vše 
do roku 2020, a naléhavost provádění 
priorit energetické infrastruktury vyžaduje 
nový přístup k regulaci a financování 
energetických infrastruktur, zejména 
infrastruktur přeshraničního charakteru.

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V rámci transevropského systému 
energetické infrastruktury by měla mít 
zařízení pro skladování energie a pro 
kapalný zemní plyn (LNG) a stlačený 
zemní plyn (CNG) důležitou úlohu pro 
zajišťování dodávek prostřednictvím 
distribuce akumulované energie. Z toho 
důvodu představuje rychlý rozvoj zařízení 
pro skladování energie významnou 
součást fungující sítě infrastruktury.
Při výstavbě a provozu projektů pro 
skladování elektřiny z vodních elektráren 
nebo zařízení pro skladování energie je 
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nutné zabránit narušení hospodářské 
soutěže účtováním síťových sazeb, které 
k těmto zařízením přistupuje jako ke 
konečným spotřebitelům.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Projektům společného zájmu by měl 
být přidělen „prioritní status“ na 
vnitrostátní úrovni s cílem zajistit jejich 
rychlé administrativní zpracování.
Vnitrostátní orgány považují projekty 
společného zájmu za projekty ve veřejném 
zájmu. Projekty, které mají nepříznivý 
dopad na životní prostředí, by měly být 
povoleny z důvodů převažujícího 
veřejného zájmu, budou-li splněny všechny 
podmínky stanovené podle směrnic 
92/43/ES a 2000/60/ES.

(20) Projektům společného zájmu by měl 
být přidělen „prioritní status“ na 
vnitrostátní úrovni s cílem zajistit jejich 
rychlé administrativní zpracování.
„Prioritní status“ je možné přidělit 
regionálním nebo vnitrostátním 
projektům v případě, že se tím přispěje 
k zajištění integrace obnovitelných zdrojů 
energie a k ochraně hospodářské soutěže. 
K tomu patří i projekty zahrnující třetí 
země (např. Švýcarsko). Vnitrostátní 
orgány považují projekty společného 
zájmu za projekty ve veřejném zájmu.
Projekty, které mají nepříznivý dopad na 
životní prostředí, by měly být povoleny 
z důvodů převažujícího veřejného zájmu, 
budou-li splněny všechny podmínky 
stanovené podle směrnic 92/43/ES 
a 2000/60/ES.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zřízení jednoho příslušného orgánu na 
vnitrostátní úrovni, který by integroval 
nebo koordinoval všechny postupy při 
udělování povolení (tzv. „jednotného 
kontaktního místa“), by mělo snížit 
složitost, zvýšit účinnost a transparentnost 
a pomoci zlepšit spolupráci mezi 
členskými státy.

(21) Zřízení jednoho příslušného orgánu na 
vnitrostátní úrovni, který by integroval 
nebo koordinoval všechny postupy při 
udělování povolení (tzv. „jednotného 
kontaktního místa“), by mělo snížit 
složitost, zvýšit účinnost a transparentnost 
a pomoci zlepšit spolupráci mezi 
členskými státy. Protože zřízení tohoto 
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orgánu by nemělo způsobit nárůst výdajů 
daňových poplatníků, je třeba prostředky 
získat přerozdělením stávajících zdrojů.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Evropský energetický program pro 
hospodářské oživení (EEPR) prokázal 
přidanou hodnotu využití soukromého 
financování prostřednictvím rozsáhlé 
finanční podpory EU při realizaci projektů 
evropského významu. Evropská rada na 
svém zasedání dne 4. února 2011 uznala, 
že některé projekty energetické 
infrastruktury mohou vyžadovat omezené 
množství veřejných financí za účelem 
dosažení rovnováhy se soukromými zdroji.
S ohledem na hospodářskou a finanční 
krizi a rozpočtová omezení by v rámci 
příštího víceletého finančního rámce měla 
být vypracována cílená podpora 
prostřednictvím grantů a finančních 
nástrojů, která přiláká nové investory do 
prioritních koridorů a oblastí energetické 
infrastruktury s minimálním příspěvkem 
z rozpočtu Evropské unie.

(29) Evropský energetický program pro 
hospodářské oživení (EEPR) prokázal 
přidanou hodnotu využití soukromého 
financování prostřednictvím rozsáhlé 
finanční podpory EU při realizaci projektů 
evropského významu. Evropská rada na 
svém zasedání dne 4. února 2011 uznala, 
že některé projekty energetické 
infrastruktury mohou vyžadovat omezené 
množství veřejných financí za účelem 
dosažení rovnováhy se soukromými zdroji.
S ohledem na hospodářskou a finanční 
krizi a rozpočtová omezení by v rámci 
příštího víceletého finančního rámce měla 
být vypracována cílená podpora 
prostřednictvím grantů a finančních 
nástrojů, která přiláká nové investory do 
prioritních koridorů a oblastí energetické 
infrastruktury s minimálním příspěvkem 
z rozpočtu Evropské unie. Příslušná 
opatření by měla čerpat ze zkušeností 
získaných během pilotní fáze po zavedení 
projektových dluhopisů, jejichž 
prostřednictvím jsou projekty v oblasti 
infrastruktury financovány.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Projekty společného zájmu v oblasti 
elektrické energie, plynu a oxidu uhličitého 
by měly být způsobilé pro přidělení 
finanční pomoci Unie v případě studií a za 

(30) Projekty společného zájmu v oblasti 
elektrické energie, plynu a oxidu uhličitého 
by měly být způsobilé pro přidělení 
finanční pomoci Unie v případě studií a za 
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určitých podmínek i v případě prací 
v rámci navrhovaného nařízení o nástroji 
pro propojení Evropy, a to buď ve formě 
grantů nebo v podobě inovativních 
finančních nástrojů. Tento postup zajistí 
cílenou podporu projektů společného 
zájmu, které nejsou životaschopné v rámci 
stávajícího regulačního rámce a tržních 
podmínek. Tato finanční pomoc by měla 
zajistit potřebnou součinnost 
s financováním z nástrojů v rámci jiných 
unijních politik. Energetickou 
infrastrukturu evropského významu bude 
financovat zejména nástroj pro propojení 
Evropy, zatímco strukturální fondy budou
financovat inteligentní energetické 
rozvodné sítě místního nebo regionálního 
významu. Tyto dva zdroje financování se 
tedy budou vzájemně doplňovat.

určitých podmínek i v případě prací 
v rámci navrhovaného nařízení o nástroji 
pro propojení Evropy, a to buď ve formě 
grantů nebo v podobě inovativních 
finančních nástrojů. Tento postup zajistí 
cílenou podporu projektů společného 
zájmu, které nejsou životaschopné v rámci 
stávajícího regulačního rámce a tržních 
podmínek. Je třeba vzít v úvahu, že nesmí 
dojít k narušení hospodářské soutěže, 
především mezi projekty, které přispívají 
k realizaci stejného prioritního koridoru 
Unie. Tato finanční pomoc by měla zajistit 
potřebnou součinnost s financováním 
z nástrojů v rámci jiných unijních politik.
Energetickou infrastrukturu evropského 
významu bude financovat zejména nástroj 
pro propojení Evropy, zatímco strukturální 
fondy budou financovat inteligentní 
energetické rozvodné sítě místního nebo 
regionálního významu. Tyto dva zdroje 
financování se tedy budou vzájemně 
doplňovat.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30α) V nynějším klimatu hospodářské 
krize by rozdíly v ratingu členských států 
a investorů mohly vést ke vzniku 
nerovnováhy a stát se závažnou překážkou 
financování projektů. Zásadní význam pro 
překonání této nerovnováhy má 
poskytnutí finančních prostředků Unie, 
neboť zajistí, že nebude ohrožena 
realizace projektů infrastruktury, které 
přispívají k dosažení cílů tohoto nařízení –
zejména s ohledem na skutečnost, že
značnou část nezbytných finančních 
prostředků na energetickou 
infrastrukturu v nadcházejícím desetiletí 
poskytne soukromý sektor.
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Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Jakmile Rada a Komise posoudí, 
zda je pokrok na cestě k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle 
dostatečný, přičemž rovněž přezkoumá 
růstovou křivku vládních výdajů, 
souhrnné výdaje by neměly zahrnovat 
výdaje na úroky, výdaje na programy 
Unie, které jsou v celé výši kryty z fondů 
EU, a nediskreční změny výdajů na 
podporu v nezaměstnanosti dle článku 5 
nařízení Rady ES) č. 1466/97 o posílení 
dohledu nad stavy rozpočtů a nad 
hospodářskými politikami a o posílení 
koordinace hospodářských politik1.
____________________

1 Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s.1.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tímto nařízením nejsou dotčeny tyto 
předpisy a úmluvy: 
– směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 
27. června 1985 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí1;
– směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 
2001 o posuzování vlivů některých plánů 
a programů na životní prostředí2;
– směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky3,
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– směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin4,
– směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES o ochraně volně 
žijících ptáků5; 
– Aarhuská úmluva; 
– Úmluva z Espoo.
____________________

1 Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30.
3 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
5 Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že ostatní právní předpisy EU normálně platí.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celounijní seznam projektů společného 
zájmu stanoví Komise. Tento seznam je 
přezkoumáván a podle potřeby
aktualizován každé dva roky. První seznam 
je přijat nejpozději do 31. července 2013.

1. Celounijní seznam projektů společného 
zájmu stanoví Komise. Tento seznam je 
přezkoumáván a aktualizován každé dva 
roky. První seznam je přijat nejpozději do 
31. července 2013.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celounijní seznam projektů společného 
zájmu stanoví Komise. Tento seznam je 
přezkoumáván a podle potřeby 
aktualizován každé dva roky. První seznam 

1. Celounijní seznam projektů společného 
zájmu stanoví Komise po konzultaci 
s členskými státy. Tento seznam je 
přezkoumáván a podle potřeby 



AD\905017CS.doc 11/31 PE483.695v04-00

CS

je přijat nejpozději do 31. července 2013. aktualizován každé dva roky.První seznam 
je přijat nejpozději do 31. července 2013.

Odůvodnění

Mělo by jít o proces konzultací ve všech fázích.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každá skupina vypracuje vlastní seznam 
navrhovaných projektů společného zájmu 
postupem stanoveným v příloze III oddíle 
2 podle přínosu každého projektu 
k zavádění prioritních koridorů a oblastí 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I a podle toho, jak splňují kritéria 
stanovená v článku 4.
Každý jednotlivý návrh projektu vyžaduje 

souhlas členského státu (států), na jejichž 
území se projekt vztahuje.

3. Každá skupina vypracuje vlastní seznam 
navrhovaných projektů společného zájmu 
postupem stanoveným v příloze III oddíle 
2 podle přínosu každého projektu 
k zavádění prioritních koridorů a oblastí 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I a podle toho, jak splňují kritéria 
stanovená v článku 4. Skupiny přijímají 
tento seznam prostou většinou členů. 
Každý jednotlivý návrh projektu vyžaduje 
souhlas členského státu (států), na jejichž 
území se projekt vztahuje.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) projekt vykazuje ekonomickou, sociální
a environmentální životaschopnost a dále

b) projekt je podle ekonomických, 
sociálních a environmentálních kritérií 
životaschopný a dále

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) projekt zahrnuje cíle Smlouvy 
o fungování Evropské unie, zejména 
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články 170 a 171, a je s nimi v souladu.

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– integrace trhu, hospodářská soutěž 
a pružnost systému,

– integrace trhu, mimo jiné zmírněním 
dopadů izolovanosti regionů v Unii,
hospodářská soutěž a pružnost systému,

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– interoperabilita a bezpečný provoz
systému;

– zabezpečení dodávek, mj. 
prostřednictvím interoperability 
a bezpečného provozu systému;

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– velká výrobní kapacita energie 
z obnovitelných zdrojů a vysoký potenciál 
ke skladování;

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– integrace trhu, interoperabilita a pružnost 
systému,

– integrace trhu, mimo jiné zmírněním 
dopadů izolovanosti regionů v Unii,
interoperabilita a pružnost systému,
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Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při seřazování projektů, které přispívají 
k naplnění téže priority, je nutno věnovat 
patřičnou pozornost naléhavosti každého 
navrhovaného projektu z hlediska plnění 
cílů energetické politiky, jimiž je integrace 
trhu a hospodářská soutěž, dále 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 
energie, počtu členských států, kterých se 
každý projekt dotkne, a jejich 
komplementaritě s ohledem na ostatní 
navrhované projekty. U projektů, které 
spadají do kategorie stanovené v příloze II 
bodě 1 písm. e), je třeba věnovat náležitou 
pozornost také počtu uživatelů, jež projekt 
ovlivní, roční spotřebě energie a podílu 
energie z jiných než nastavitelných zdrojů 
v oblasti pokryté těmito uživateli.

4. Při seřazování projektů, které přispívají 
k naplnění téže priority, je nutno věnovat 
patřičnou pozornost naléhavosti každého 
navrhovaného projektu z hlediska plnění 
cílů energetické politiky, jimiž je integrace 
trhu a hospodářská soutěž, udržitelnost 
a bezpečnost dodávek energie a pružnost 
a odolnost systému, přínosu projektu, co 
se týče efektivity vynaložených nákladů 
a přidané hodnoty v oblasti pracovních 
míst a počtu členských států, kterých se 
každý projekt dotkne, jejich 
komplementaritě s ohledem na ostatní 
navrhované projekty a potenciálu 
k podpoře inovací. Zohlední se ukazatele 
uvedené v příloze V bodě 5, které 
umožňují, aby byla provedena analýza 
přínosů a nákladů projektu. Za tímto 
účelem mohou být tyto ukazatele součástí 
harmonizovaného rámce stanoveného 
Komisí. U projektů, které spadají do 
kategorie stanovené v příloze II bodě 1 
písm. e), je třeba věnovat náležitou 
pozornost také počtu uživatelů, jež projekt 
ovlivní, roční spotřebě energie a podílu 
energie z jiných než nastavitelných zdrojů 
v oblasti pokryté těmito uživateli.

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Projekty, do nichž je zapojen alespoň 
jeden členský stát, který se potýká 
s vážnými problémy v oblasti finanční 
stability nebo jemuž tyto problémy hrozí, 
nebo členský stát, který požádal o finanční 
pomoc v souladu s nařízením (EU) 
č. .../2012 nebo již tuto pomoc přijímá, 
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budou mít při seřazování projektů 
společného zájmu status nejvyšší priority.

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura a skupiny sledují pokrok 
dosažený při uskutečňování projektů 
společného zájmu. Skupiny si mohou 
vyžádat další informace poskytované 
v souladu s odstavci 3, 4 a 5, ověřovat si 
poskytnuté informace na místě a svolávat 
jednání s příslušnými stranami. Skupiny 
mohou také požádat agenturu o přijetí 
opatření, která by usnadnila uskutečňování 
projektů společného zájmu.

2. Agentura a skupiny sledují pokrok 
dosažený při uskutečňování projektů 
společného zájmu. Skupiny si mohou 
vyžádat další informace poskytované 
v souladu s odstavci 3, 4 a 5, ověřovat si 
poskytnuté informace na místě a svolávat 
jednání s příslušnými stranami. Skupiny 
mohou také požádat agenturu o přijetí 
opatření, která by usnadnila uskutečňování 
projektů společného zájmu. O podání 
žádostí rozhodují skupiny prostou 
většinou členů.

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) rozpisu doposud vynaložených 
nákladů a aktuálním odhadu nákladů na 
projekt v budoucnu, k čemuž bude 
připojena analýza a popis toho, jak lze 
tyto náklady porovnat s odhady 
v původním prováděcím plánu;

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) příspěvku na projekt ze strukturálních 
fondů a z dalších fondů Unie, včetně 
investic a záruk z Evropské investiční 
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banky.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) projekt již není zahrnut do desetiletého 
plánu rozvoje sítě;

vypouští se

Odůvodnění

Zařazení projektu do desetiletého plánu rozvoje sítě by nemělo být podmínkou toho, aby 
mohlo jít o projekt obecného zájmu. Jinak by nemohly být nikdy realizovány projekty, které 
sice mají velkou evropskou přidanou hodnotu, avšak nemají o ně zájem dotčené členské státy 
(tj. alespoň jeden z nich).

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) výše vynaložených nákladů o 30 % 
přesahuje náklady odhadované 
v prováděcím plánu pro dané období, 
nelze-li tento nárůst zdůvodnit faktory, na 
něž nemají projektoví manažeři vliv.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 5. – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise předkládá každoročně 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu 
na základě údajů vztahujících se 
k odstavcům 2 až 7.
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Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S cílem dodržet časové lhůty stanovené 
v článku 11 a snížit administrativní zátěž 
v souvislosti s uskutečněním projektů 
společného zájmu členské státy do devíti 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
přijmou opatření vedoucí k racionalizaci 
postupů posuzování vlivů na životní 
prostředí. Těmito opatřeními nejsou 
dotčeny povinnosti vyplývající z unijních 
právních předpisů.

4. S cílem dodržet časové lhůty stanovené 
v článku 11 a snížit administrativní zátěž 
v souvislosti s uskutečněním projektů 
společného zájmu členské státy do devíti 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
přijmou závazná opatření vedoucí 
k racionalizaci postupů posuzování vlivů 
na životní prostředí. Těmito opatřeními 
nejsou dotčeny povinnosti vyplývající 
z unijních právních předpisů.

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost vydá Komise pokyny na 
podporu členských států při vymezování 
adekvátních opatření a na zajištění 
soudržného uplatňování postupů 
posuzování vlivů na životní prostředí 
vyžadovaných pro projekty společného 
zájmu podle právních předpisů EU.

Do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost vydá Komise pokyny na 
podporu členských států při vymezování 
adekvátních závazných opatření a na 
zajištění soudržného uplatňování postupů 
posuzování vlivů na životní prostředí 
vyžadovaných pro projekty společného 
zájmu podle právních předpisů EU.

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 

1. Evropská síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav a evropská síť 
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav předloží do jednoho měsíce 
od vstupu tohoto nařízení v platnost a po 
konzultaci s Evropskou agenturou pro 
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harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU 
u projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

životní prostředí (EEA) a Evropskou 
pozorovací sítí pro územní plánování 
(ESPON) agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU 
u projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU 
u projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU
s ohledem na příslušné scénáře rozvoje
u projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Metodika se použije na analýzu nákladů 
a přínosů v rámci všech následujících 
desetiletých plánů rozvoje sítě pro 
elektřinu nebo plyn zpracovaných sítí 
ENTSO pro elektřinu či zemní plyn podle 
článku 8 nařízení ES) 714/2009 a nařízení 

7. Metodika se použije na analýzu nákladů 
a přínosů v rámci všech následujících 
desetiletých plánů rozvoje sítě pro 
elektřinu nebo plyn zpracovaných sítí 
ENTSO pro elektřinu či zemní plyn podle 
článku 8 nařízení (ES) 714/2009 a nařízení
(ES) 715/2009, přičemž hlavní výsledky 
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ES) 715/2009. analýzy příslušných scénářů z hlediska 
nákladů a přínosů musí být součástí 
konzultací a závěrečných zpráv 
desetiletých plánů rozvoje sítě.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční náklady spojené s projektem 
společného zájmu spadajícím do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až
d) a v příloze II bodě 2 ponese 
provozovatel (provozovatelé) přenosové 
soustavy členského státu (členských států), 
na něž bude mít projekt čistý pozitivní 
dopad, a uhradí je uživatelé sítě 
prostřednictvím sazeb za přístup k síti.

1. Investiční náklady spojené s projektem 
společného zájmu spadajícím do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až
e) a v příloze II bodě 2 ponesou
provozovatelé přenosové soustavy 
členských států, na něž bude mít projekt 
čistý pozitivní dopad, a uhradí je uživatelé 
sítě prostřednictvím sazeb za přístup k síti.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkladatelé) projektů společného zájmu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a) až d) a 
v příloze II bodě 2 všechny dotčené 
vnitrostátní regulační orgány pravidelně 
průběžně informují o průběhu projektu a 
o nákladech a dopadech, které jsou s ním 
spojeny. Jakmile projekt společného zájmu 
vybraný na základě článku 3 a spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2 dosáhne 
dostatečné zralosti, předloží předkladatel 
projektu příslušným vnitrostátním 
regulačním orgánům žádost o investici do 
projektu včetně přeshraničního přidělení 
nákladů společně s:

Předkladatelé projektů společného zájmu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a) až e) a
v příloze II bodě 2 všechny dotčené 
vnitrostátní regulační orgány pravidelně 
průběžně informují o průběhu projektu a 
o nákladech a dopadech, které jsou s ním 
spojeny. Jakmile projekt společného zájmu 
vybraný na základě článku 3 a spadající 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až e) a v příloze II bodě 2 
dosáhne dostatečné zralosti, předloží 
předkladatel projektu příslušným 
vnitrostátním regulačním orgánům žádost 
o investici do projektu včetně 
přeshraničního přidělení nákladů 
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společně s:

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při rozhodování o přeshraničním rozdělení 
nákladů jsou zohledněny hospodářské, 
sociální a environmentální náklady 
a přínosy projektu (projektů) v dotčených 
členských státech a potenciální potřeba 
finanční podpory.

Při rozhodování o přeshraničním rozdělení 
nákladů jsou zohledněny hospodářské 
náklady a přínosy projektů v dotčených 
členských státech a potenciální potřeba 
finanční podpory.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jsou v síťových sazbách zahrnuty 
náklady na projekt, odečítají se 
ze síťových sazeb příjmy z poplatků 
za přetížení na přenosových vedeních, 
které jsou součástí projektu. Pokud jsou 
příjmy z poplatků za přetížení zahrnuty 
do jiných sazeb za přenos, použije se 
stejný poměr jako při přidělování 
nákladů.

Odůvodnění

Touto změnou se zjednoduší jednání mezi předkladateli projektů o dohodách o rozdělení 
nákladů, protože značná část příjmů bude rozdělena v poměru k nákladům. Tím se vyřeší 
námitky vnitrostátních regulačních orgánů, že by mohlo dojít k tomu, že jejich spotřebitelé 
ponesou náklady, z nichž by mohli mít prospěch spotřebitelé v zahraniční.

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud předkladateli projektu vzniknou 
vyšší rizika z hlediska rozvoje, výstavby, 
provozu či údržby projektu společného 
zájmu, který spadá do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, 
s výjimkou projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren, v porovnání 
s obvyklými riziky srovnatelného 
infrastrukturního projektu a pokud tato 
rizika nejsou zahrnuta do výjimky podle 
článku 36 směrnice 2009/73/ES nebo 
článku 17 nařízení ES) č. 714/2009, zajistí 
vnitrostátní regulační orgány poskytnutí 
příslušných pobídek uvedenému projektu 
za současného uplatnění čl. 37 odst. 8 
směrnice 2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES, článku 14 nařízení 
ES) č. 714/2009 a článku 13 nařízení ES) 
č. 715/2009.

1. Pokud předkladateli projektu vzniknou 
vyšší rizika z hlediska rozvoje, výstavby, 
provozu či údržby projektu společného 
zájmu, který spadá do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, 
s výjimkou projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren, zařízení pro 
skladování zemního plynu a zařízení pro 
LNG, v porovnání s obvyklými riziky 
srovnatelného infrastrukturního projektu 
a pokud tato rizika nejsou zahrnuta do 
výjimky podle článku 36 směrnice 
2009/73/ES nebo článku 17 nařízení (ES) 
č. 714/2009, zajistí vnitrostátní regulační 
orgány poskytnutí příslušných pobídek 
uvedenému projektu za současného 
uplatnění čl. 37 odst. 8 směrnice 
2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 směrnice 
2009/73/ES, článku 14 nařízení (ES) 
č. 714/2009 a článku 13 nařízení (ES) 
č. 715/2009.

Pokud jde o úhrady síťových sazeb, 
k projektům skladování elektřiny 
z vodních elektráren, zařízením pro 
skladování zemního plynu a k zařízením 
pro LNG nelze přistupovat jako ke 
konečným spotřebitelům, aby nebyla 
ohrožena jejich konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodování vnitrostátních regulačních 
orgánů udělovat takové pobídky 
zohledňuje výsledky analýzy nákladů 
a přínosů na základě metodiky 
vypracované v souladu s článkem 12 
a zejména pozitivní regionální nebo 
celounijní externality, které projekt přináší.

2. Rozhodování vnitrostátních regulačních 
orgánů udělovat takové pobídky 
zohledňuje výsledky analýzy nákladů 
a přínosů na základě metodiky 
vypracované v souladu s článkem 12 
a zejména pozitivní regionální nebo 
celounijní externality, které projekt přináší.



AD\905017CS.doc 21/31 PE483.695v04-00

CS

Vnitrostátní regulační orgány dále 
analyzují konkrétní rizika vzniklá
předkladateli (předkladatelům) projektů, 
opatření přijatá ke zmírnění rizik 
a zdůvodnění tohoto rizikového profilu 
s ohledem na čistý pozitivní dopad 
projektu ve srovnání s alternativním 
řešením představujícím nižší riziko.
Způsobilá rizika zahrnují zejména rizika 
spojená s novými přenosovými 
a přepravními technologiemi, jak na souši, 
tak na moři, rizika spojená 
s nedostatečným krytím nákladů
a rozvojová rizika.

Vnitrostátní regulační orgány dále 
analyzují konkrétní rizika vzniklá
předkladatel předkladatelům projektů, 
opatření přijatá ke zmírnění rizik 
a zdůvodnění tohoto rizikového profilu 
s ohledem na čistý pozitivní dopad 
projektu ve srovnání s alternativním 
řešením představujícím nižší riziko.
Způsobilá rizika zahrnují zejména rizika 
spojená s novými přenosovými 
a přepravními technologiemi, jak na souši, 
tak na moři, a rozvojová rizika.

Odůvodnění

U projektů přenosových soustav vybudovaných jako součást RAB (regulatory asset base) 
zajišťují vnitrostátní regulační orgány a unijní rámce vhodnou odměnu. Tím čelí riziku 
spojenému s nedostatečným krytím nákladů – jinak by totiž poskytovaly nákladné ručení 
komerčním přenosovým soustavám. Pokud toto nelze považovat za přesvědčivé, cílem tvůrců 
politiky by mělo být, aby se tyto problémy řešily posilováním důvěryhodnosti, nikoli 
nabídkami vyšších zisků s cílem snižovat náklady pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pravidla zajištění další návratnosti 
kapitálu investovaného v rámci daného 
projektu nebo

c) pravidla zajištění další návratnosti nebo 
snižování rizik kapitálu investovaného 
v rámci daného projektu nebo or

Odůvodnění

Pokud by byly společně využívány a dále rozvíjeny regulační přístupy založené 
na osvědčených postupech a byly řešeny rizikové faktory, na něž investoři nemají vliv, zvýšila 
by se atraktivita investic do přenosové infrastruktury pro širší spektrum aktérů a současně by 
se snížila návratnost, kterou je nutné nabízet, aby tyto investice byly atraktivní.

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokyny vycházející z osvědčených 
postupů hodnocení rizik spojených 
s kapitálem, který je do projektu 
investován, nebo

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může vydat pokyny týkající se 
pobídek stanovených v tomto článku 
v souladu s čl. 18 odst. 1 až 3 nařízení ES) 
č. 714/2009 a čl. 23 odst. 1 nařízení ES) č. 
715/2009.

6. Komise vydá pokyny týkající se pobídek 
stanovených v tomto článku v souladu 
s čl. 18 odst. 1 až 3 nařízení (ES) 
č. 714/2009 a čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 715/2009. V souvislosti s tím je třeba 
zohlednit především pravidla pro další 
návratnost kapitálu v souladu s odst. 3 
písm. c) tohoto článku.

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodech 
1, 2 a 4, jsou způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na studie 
a finančních nástrojů v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy].

1. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodech 
1, 2 a 4, jsou způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na studie 
a finančních nástrojů v souladu 
s ustanoveními nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. .../...
o vytvoření nástroje pro propojení Evropy, 
s ohledem na: 
– nutnost předejít tomu, aby zejména mezi 
projekty, které přispívají k realizaci téhož 
unijního prioritního koridoru, docházelo 
k narušování podmínek hospodářské 
soutěže;
– skutečnost, že hlavním zdrojem 
finančních prostředků budou soukromé 
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finance nebo finance dotčených 
hospodářských subjektů.
Volba finančních nástrojů musí probíhat 
s ohledem na příslušný projekt. Pro každý 
projekt nemusí být nutně použitelné 
všechny možnosti financování.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, kromě 
projektů skladování elektřiny z vodních 
elektráren, jsou také způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na práce 
v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], pokud jsou 
prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až e) a v příloze II bodě 2, kromě
projektů skladování elektřiny z vodních 
elektráren, jsou také způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na práce 
v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], pokud jsou 
prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

Odůvodnění

Je vhodné, aby finanční podporu Unie mohly dostávat všechny priority energetické 
infrastruktury (v tomto případě elektřina). Díky tomu budou zahrnuty i projekty výstavby 
inteligentních sítí.

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 

b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
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rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 14 odst. 3 a

rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 14 odst. 3, nebo může-li 
předkladatel projektu jasně doložit, že 
finanční náklady jsou neúměrně vysoké 
nebo že nelze využít tržní financování, 
protože  členský stát nebo členské státy, 
v nichž má být projekt úplně nebo 
částečně realizován, čelí mimořádným 
hospodářským a finančním obtížím; 

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Kapitola V a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola V a – Zkrácené řízení 
v členských státech, které se potýkají 
s vážnými problémy nebo jimž tyto 
problémy hrozí

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Energetická infrastruktura jako součást 

makroekonomických ozdravných 
programů

1. Součástí technické pomoci zajišťované 
Komisí členským státům, které se potýkají 
s vážnými problémy v oblasti finanční 
stability nebo jimž tyto problémy hrozí, 
nebo členským státům, které požádaly 
o finanční pomoc v souladu s nařízením 
(EU) č. .../2012 nebo již tuto pomoc 
přijímají, jsou konzultace s příslušnými 
vnitrostátními orgány a dotčenými 
předkladateli projektů, jejichž cílem je:
a) urychlit provádění projektů společného 
zájmu zařazených na seznam uvedený 
v článku 3 v souladu s kritérii naléhavosti 
uvedenými v čl. 4 odst. 4;
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b) prozkoumat všechny dostupné 
prostředky, jimiž lze u různých 
zúčastněných stran zmírnit podmínky 
financování.
2. V zájmu provedení odst. 1 písm. a) lze 
lhůty stanovené v čl. 10 odst. 3, v článku 
11, v čl. 13 odst. 5 a čl. 13 odst. 6 zkrátit.
3. Kvůli striktnímu časovému rámci nesmí 
být oslabena účast veřejnosti 
a příslušných zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 16 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) příspěvku projektů společného zájmu 
k dosažení strategie Unie pro růst 
a zaměstnanost;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Článek 16 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finančních prostředků, které Unie 
vyčlení a uhradí na projekty společného 
zájmu v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy] v porovnání 
s celkovou hodnotou financovaných 
projektů společného zájmu;

b) finančních prostředků, které Unie 
vyčlení a uhradí na projekty společného 
zájmu v souladu jednak s ustanoveními 
[nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) o nástroji pro propojení Evropy]
a jednak se strukturálními fondy
v porovnání s celkovou hodnotou 
financovaných projektů společného zájmu;

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1– bod 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Severojižní propojení elektrických sítí 
ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: propojení a vnitřní linky 
v severojižním a východozápadním směru 
s cílem dotvořit vnitřní trh a integrovat 
tvorbu energie z obnovitelných zdrojů.

(3) Severojižní propojení elektrických sítí 
ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: propojení a vnitřní linky 
v severojižním a východozápadním směru 
s cílem dotvořit vnitřní trh, odstranit 
izolovanost ostrovních elektrických 
systémů a integrovat tvorbu energie 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Severojižní propojení plynárenských 
sítí ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: regionální plynárenské propojení 
oblasti Baltského moře, Jadranu, 
Egejského moře a Černého moře, s cílem 
zejména posílit diverzifikaci a bezpečnost 
dodávek zemního plynu.

(2) Severojižní propojení plynárenských 
sítí ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: regionální plynárenské propojení 
oblasti Baltského moře, Jadranu, 
Egejského moře, Černého moře
a východního Středomoří, s cílem zejména 
posílit diverzifikaci a bezpečnost dodávek 
zemního plynu.

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4– bod 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Elektrické dálnice: první elektrické 
dálnice do roku 2020 s cílem vytvořit 
systém elektrických dálnic v celé Unii;

(11) Elektrické dálnice: první elektrické 
dálnice do roku 2020 s cílem vytvořit 
systém elektrických dálnic v celé Unii, 
zejména těch, které propojí regiony 
s velkou výrobní kapacitou energie 
z obnovitelných zdrojů a vysokým 
potenciálem ke skladování;
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha III – oddíl 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Každý případný vedoucí projektu 
může členům příslušné skupiny předložit 
hodnocení svých projektů s ohledem 
na jejich přispění k provádění priorit
stanovených v příloze I, splnění 
příslušných kritérií podle článku 6 
a jakékoli další informace relevantní 
z hlediska hodnocení těchto projektů, 
přičemž pokud projekty splňují kritéria 
stanovená v článku 4, příloze II 
a příloze III, musí příslušná skupina
ve lhůtě šesti měsíců zaujmout 
odůvodněné stanovisko k tomu, zda mají 
být projekty označeny za projekty 
společného zájmu.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Příloha III – oddíl 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Pokud navržené projekty elektrických 
přenosových soustav spadající do některé 
z kategorií uvedených v příloze II bodě 1 
písm. a) a b) byly navrženy příslušnými 
zúčastněnými stranami a splňují alespoň 
kritéria uvedená v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 
odst. 2 písm. a) a příloze II bodě 1, musí 
být příslušným skupinám umožněno tyto 
projekty kontrolovat a projednávat. 
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Příloha III – oddíl 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení navržených projektů 
v oblasti elektřiny a zemního plynu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a) až d) a 
v příloze II bodě 2 každá skupina, aniž jsou 
dotčena ustanovení bodu 4, vezme v úvahu 
analýzu navrhovaných projektů v oblasti 
elektřiny a zemního plynu spadajících do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2 
provedenou v souladu s ustanovením čl. 12 
odst. 7 v rámci nejnovějšího dostupného 
desetiletého plánu rozvoje elektrické 
a plynárenské sítě, vyvinutého evropskými 
sítěmi provozovatelů přenosových 
a přepravních soustav pro elektřinu 
a zemní plyn podle článku 8 nařízení ES) 
714/2009 a ES) 715/2009.

Při hodnocení navržených projektů 
v oblasti elektřiny a zemního plynu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a) až d) a 
v příloze II bodě 2 každá skupina, aniž jsou 
dotčena ustanovení bodu 4, vezme v úvahu 
analýzu navrhovaných projektů v oblasti 
elektřiny a zemního plynu spadajících do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2 
provedenou v souladu s ustanovením čl. 12 
odst. 7 v rámci nejnovějšího dostupného 
desetiletého plánu rozvoje elektrické 
a plynárenské sítě, vyvinutého evropskými 
sítěmi provozovatelů přenosových 
a přepravních soustav pro elektřinu 
a zemní plyn podle článku 8 nařízení ES) 
714/2009 a ES) 715/2009.

Odůvodnění

Cílem je zahrnout inteligentní sítě.

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Příloha 4 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u skladování elektrické energie projekt 
poskytuje skladovací kapacitu umožňující 
čistou roční výrobu elektrické energie ve 
výši nejméně 500 gigawatthodin;

b) u skladování elektrické energie projekt 
poskytuje skladovací kapacitu umožňující 
čistou roční výrobu elektrické energie ve 
výši nejméně 500 gigawatthodin nebo 
[x] % roční výroby elektřiny daného 
členského státu, podle toho, která hodnota 
je nižší;

Odůvodnění

500 gigawatthodin je v některých členských státech poměrně vysoká hodnota, a tudíž by 
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mohlo být užitečné dohodnout se i na procentuálním podílu roční výroby elektřiny.

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Příloha 4 – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) u skladování zemního plynu nebo 
zkapalněného/stlačeného zemního plynu je 
cílem projektu přímo či nepřímo zásobovat 
nejméně dva členské státy nebo splnit 
standard pro infrastrukturu (pravidlo N-1) 
na regionální úrovni v souladu s čl. 6 odst. 
3 nařízení EU) č. 994/2010;

d) u skladování zemního plynu nebo
zkapalněného/stlačeného zemního plynu
projekt směřuje k přímému zásobování 
nebo je schopen nepřímo zásobovat 
nejméně dva členské státy nebo splnit 
standard pro infrastrukturu (pravidlo N-1) 
na regionální úrovni v souladu s čl. 6 
odst. 3 nařízení (EU) č. 994/2010;

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v elektrárenském odvětví: scénáře 
poptávky, výrobní kapacity podle druhu 
paliva (biomasa, geotermální energie, 
vodní energie, plyn, jaderná energie, ropa, 
pevná paliva, větrná energie, sluneční 
fotovoltaické systémy, koncentrovaná 
sluneční energie, jiné obnovitelné 
technologie) a jejich zeměpisnou polohu, 
ceny paliva (včetně biomasy, uhlí, zemního 
plynu a ropy), ceny oxidu uhličitého, 
složení přenosové a případně i distribuční 
sítě a její vývoj s ohledem na všechny 
významné nové zdroje (včetně zařízení 
vybavených pro zachycování oxidu 
uhličitého), projekty ukládání a přenosu, 
u nichž bylo přijato konečné rozhodnutí 
o investici a které mají být uvedeny do 
provozu do konce roku n +5;

a) v elektrárenském odvětví: scénáře 
poptávky (v členských a v sousedících 
třetích zemích), výrobní kapacity podle 
druhu paliva (biomasa, geotermální 
energie, vodní energie, plyn, jaderná 
energie, ropa, pevná paliva, větrná energie, 
sluneční fotovoltaické systémy, 
koncentrovaná sluneční energie, jiné 
obnovitelné technologie) a jejich 
zeměpisnou polohu, ceny paliva (včetně 
biomasy, uhlí, zemního plynu a ropy), ceny 
oxidu uhličitého, složení přenosové 
a případně i distribuční sítě a její vývoj 
s ohledem na všechny významné nové 
zdroje (včetně zařízení vybavených pro 
zachycování oxidu uhličitého), projekty 
ukládání a přenosu, u nichž bylo přijato 
konečné rozhodnutí o investici a které mají 
být uvedeny do provozu do konce roku n 
+5;

Pozměňovací návrh 58
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Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v elektrárenském odvětví: scénáře 
poptávky, výrobní kapacity podle druhu 
paliva (biomasa, geotermální energie, 
vodní energie, plyn, jaderná energie, ropa, 
pevná paliva, větrná energie, sluneční 
fotovoltaické systémy, koncentrovaná 
sluneční energie, jiné obnovitelné 
technologie) a jejich zeměpisnou polohu, 
ceny paliva (včetně biomasy, uhlí, zemního 
plynu a ropy), ceny oxidu uhličitého, 
složení přenosové a případně i distribuční 
sítě a její vývoj s ohledem na všechny 
významné nové zdroje (včetně zařízení 
vybavených pro zachycování oxidu 
uhličitého), projekty ukládání a přenosu, 
u nichž bylo přijato konečné rozhodnutí 
o investici a které mají být uvedeny do 
provozu do konce roku n +5;

a) v elektrárenském odvětví: scénáře 
poptávky, výrobní kapacity podle druhu 
paliva (biomasa, geotermální energie, 
vodní energie, plyn, jaderná energie, ropa, 
pevná paliva, větrná energie, sluneční 
fotovoltaické systémy, koncentrovaná 
sluneční energie, jiné obnovitelné 
technologie) a jejich zeměpisnou polohu, 
ceny paliva (včetně biomasy, uhlí, zemního 
plynu a ropy), ceny oxidu uhličitého, 
složení přenosové a případně i distribuční 
sítě a její vývoj s ohledem na všechny 
významné nové zdroje (včetně zařízení 
vybavených pro zachycování oxidu 
uhličitého), projekty s potenciálem ke 
skladování a projekty ukládání a přenosu, 
u nichž bylo přijato konečné rozhodnutí 
o investici a které mají být uvedeny do 
provozu do konce roku n +5;

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha V – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Při provádění analýzy nákladů 
a přínosů uvedené v čl. 13 odst. 4 písm. a) 
připočte projektový manažer k diskontním 
sazbám rizikovou přirážku. Tuto rizikovou 
přirážku stanoví projektový manažer 
po konzultaci s příslušnými zúčastněnými 
stranami na základě informací uvedených 
v příloze VI bodě (4).

Odůvodnění

Projektový manažer připočte k harmonizovaným diskontním sazbám rizikovou přirážku 
odpovídající potřebnosti projektu z hlediska příslušných zúčastněných stran, zejména občanů.
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