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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 



PE483.695v01-00 4/22 PA\893683CS.doc

CS

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
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;
- směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin4;
- směrnice Evropského parlamentu 
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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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2

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 vykazuje ekonomickou, sociální 
a environmentální udržitelnost a dále

Or. en

Odůvodnění

Pojem „životaschopnost“ nemá v tomto kontextu žádný význam a měl by být nahrazen 
výrazem „udržitelnost“.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při seřazování projektů, které přispívají 
k naplnění téže priority, je nutno věnovat 

4. Při seřazování projektů, které přispívají 
k naplnění téže priority, je nutno věnovat 
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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.

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 a pružnosti systému, 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.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a), v němž je pružnost 
systému jedním z kritérií, která by měla být použita.

Pozměňovací návrh 4

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 

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 a příslušnému cíli strategie Unie 
pro růst a zaměstnanost, 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 
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v oblasti pokryté těmito uživateli. spotřebě energie a podílu energie z jiných 
než nastavitelných zdrojů v oblasti pokryté 
těmito uživateli.

Or. en

Odůvodnění

Projekty by měly být vybírány na základě toho, jak přispívají k plnění souhrnné strategie 
EU2020, zejména pokud jde o zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě 
energie u koncového zákazníka na 20 %.

Pozměňovací návrh 5

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, dále 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 
energie, počtu členských států, kterých se 
každý projekt dotkne, a jejich 
komplementaritě s ohledem na ostatní 
navrhované projekty. 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.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu jednoty by se při řazení měly brát v potaz ukazatele uvedené v příloze V. Komise 
může ukazatele a způsob jejich prezentace harmonizovat, aby existoval přehled umožňující 
lepší srovnávání projektů mezi sebou.

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) tom, zda je vývoj nákladů v souladu 
s předpokládanými náklady uvedenými 
v prováděcím plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) příspěvku strukturálních fondů 
k realizaci projektu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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

Or. en
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Odůvodnění

To, aby mohl být určitý projekt označen za „projekt společného zájmu“, by nemělo být 
podmíněno tím, že je zahrnut do desetiletého plánu rozvoje sítě. 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 9

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vzniklé náklady překračují odhady 
uvedené v prováděcím plánu za stejné 
období o 30 %.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadami řádného finančního řízení by Komise mohla vyjmout ze seznamu 
projekt, u něhož náklady rostou rychlejším tempem, než se předpokládalo.

Pozměňovací návrh 10

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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

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. Evropská síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav a evropská síť 
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav předloží do jednoho měsíce 
od vstupu tohoto nařízení v platnost a poté, 
co plně zohlední připomínky Evropské 
agentury pro životní prostředí (EEA) 
a Evropské pozorovací sítě 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.

Or. en

Odůvodnění

Pokud budou mít EEA a ESPON možnost vyjádřit své připomínky k metodice, bude možné 
včas zohlednit otázky, jako je územní plánování a ochrana životního prostředí.

Pozměňovací návrh 12

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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 
(ES) 715/2009.

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 
analýzy nákladů a přínosů s ohledem 
na příslušné scénáře musí být součástí 
konzultací a závěrečných zpráv 
desetiletých plánů rozvoje sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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 

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 ponese 
provozovatel (provozovatelé) přenosové 
soustavy členského státu (členských států), 
na něž bude mít projekt čistý pozitivní 
dopad, a uhradí je uživatelé sítě 
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prostřednictvím sazeb za přístup k síti. prostřednictvím sazeb za přístup k síti.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkladatel(é) 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:

Předkladatel(é) 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 
společně s:

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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 



PA\893683CS.doc 13/22 PE483.695v01-00

CS

do jiných sazeb za přenos, použije se 
stejný poměr jako při přidělování 
nákladů.

Or. en

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 17

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

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, v porovnání 
s obvyklými riziky srovnatelného 
infrastrukturního projektu a pokud se těmto 
rizikům nelze vyhnout použitím 
osvědčených postupů pro vytváření 
vnitrostátních systémů regulace podle 
článku 4 a 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.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl zamezit tomu, aby byl projekt společného zájmu realizován 
jako komerční investice do přenosové soustavy a poté obdržel podporu z veřejných zdrojů 
jako kompenzaci za vysoká komerční a regulační rizika spojená s takovými investicemi. Je 
vhodnější zahrnout tyto projekty do výpočtu kapitálového základu provozovatelů přenosových 
soustav pro regulační účely (regulatory asset base), nebo případně do dražebních koncesí. 
Tím se sníží regulační a komerční riziko a klesnou tedy i náklady financování.

Pozměňovací návrh 18

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.
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.

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.
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, a rozvojová rizika.

Or. en

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 
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nabídkami vyšších zisků s cílem snižovat náklady pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 19

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. en

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 20

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:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) analýza nákladů a přínosů konkrétního 
projektu podle článku 5 odst. 4 písm. a) 
poskytuje důkaz o existenci významných 
pozitivních externalit, jako je zabezpečení 
dodávek, solidarita nebo inovace; a

a) analýza nákladů a přínosů konkrétního 
projektu podle článku 5 odst. 4 písm. a) 
poskytuje důkaz o existenci významných 
pozitivních externalit, jako je zabezpečení 
dodávek, solidarita nebo inovace a přínosy 
v sociální oblasti a v oblasti životního 
prostředí; a

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 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 

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

o nástroji pro propojení Evropy] a jednak 
se strukturálními fondy v porovnání 
s celkovou hodnotou financovaných 
projektů společného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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 
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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.  

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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 e) 
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 e) 
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.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto PN je zahrnout také inteligentní sítě.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Příloha V – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité 
pro elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné 
zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích.
Datové soubory jsou zpracovány 
po formální konzultaci s členskými státy 
a s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany. Komise a agentura 
v příslušných případech zajistí přístup 
k požadovaným obchodním údajům třetích 
stran.

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité 
pro elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné 
zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích.
Datové soubory jsou zpracovány 
po formální konzultaci s členskými státy 
a s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany, včetně akademických 
pracovníků a nevládních organizací, 
a zveřejňují se. Komise a agentura 
v příslušných případech zajistí přístup 
k požadovaným obchodním údajům třetích 
stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Příloha V – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Analýza nákladů a přínosů bere 
v úvahu alespoň tyto náklady: investiční 
výdaje, výdaje na provoz a údržbu 
v průběhu technického životního cyklu 
projektu a v případě potřeby i náklady na 
vyřazení z provozu a na nakládání 
s odpady. Tato metodika poskytne vodítko 
v oblasti diskontních sazeb, které mají být 
při výpočtech použity.

(5) Analýza nákladů a přínosů bere 
v úvahu alespoň:

- tyto náklady: investiční výdaje, výdaje 
na provoz a údržbu v průběhu technického 
životního cyklu projektu a v případě
potřeby i náklady na vyřazení z provozu 
a na nakládání s odpady a ekonomické 
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náklady uhlíku a snížení hodnoty 
ekosystémových služeb.

- tyto přínosy: zvýšenou míru propojení 
elektrických sítí s ohledem na produkční 
kapacitu dotčených členských států, 
zlepšení ve smyslu nákladově účinného 
přístupu k energii a energetických cílů 
strategie Unie pro růst a zaměstnanost;
Tato metodika poskytne vodítko v oblasti 
diskontních sazeb, které mají být 
při výpočtech použity.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu sdělení nejsou podrobně popsány ukazatele měřící různé přínosy. Tento 
pozměňovací návrh se snaží vyřešit tento problém tím, že odkazuje na cíl dosáhnout 
desetiprocentního přeshraničního propojení elektrických sítí, který stanovila Evropská rada 
v Barceloně (2002). Pokud jde o náklady, odkazujeme na hodnotu ekosystémových služeb, jak 
je uvedena v Plánu pro Evropu méně náročnou na zdroje (2011), a na ekonomické náklady 
uhlíku, o nichž hovoří Sternova zpráva (2006).

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha V – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Analýza nákladů a přínosů bere 
v úvahu alespoň tyto náklady: investiční 
výdaje, výdaje na provoz a údržbu 
v průběhu technického životního cyklu 
projektu a v případě potřeby i náklady 
na vyřazení z provozu a na nakládání 
s odpady. Tato metodika poskytne vodítko 
v oblasti diskontních sazeb, které mají být 
při výpočtech použity.

(5) Analýza nákladů a přínosů bere 
v úvahu alespoň tyto náklady: investiční 
výdaje, výdaje na provoz a údržbu 
v průběhu technického životního cyklu 
projektu a v případě potřeby i náklady 
na vyřazení z provozu a na nakládání 
s odpady. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha V – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Komise zveřejní do šesti měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost a poté 
každé dva roky diskontní sazby, které 
se používají při výpočtech, a příslušnou 
metodiku. Při stanovení diskontních sazeb 
se zohlední externí ekologické náklady 
v souladu se směrnicí o posuzování vlivů 
některých plánů a programů na životní 
prostředí. 

Or. en

Odůvodnění

Aby byly diskontní sazby harmonizované, Komise bude mít za úkol je zveřejňovat, stejně jako 
příslušnou metodiku. Komise bude dbát zvláště na to, aby diskontní sazby zohledňovaly 
externí ekologické náklady.

Pozměňovací návrh 31

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).

Or. en

Odůvodnění

Projektový manažer připočte k harmonizovaným diskontním sazbám rizikovou přirážku, která 
odráží potřebnost projektů pro příslušné zúčastněné strany, zejména pro občany.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha V – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Provozovatelé přenosových, 
přepravních a distribučních soustav 
si vyměňují informace nezbytné 
pro vypracování této metodiky včetně 
odpovídajícího modelování sítí a trhu. 
Každý provozovatel přenosové, přepravní 
nebo distribuční soustavy shromažďující 
informace jménem jiných provozovatelů 
přenosových, přepravních nebo 
distribučních soustav předá těmto 
zúčastněným provozovatelům
přenosových, přepravních a distribučních 
soustav výsledky uvedeného sběru dat. 
U modelu společného trhu s elektřinou 
a plynem a sítě stanoveného v čl. 12 odst. 8 
se vstupní údaje uvedené v bodě 1 týkají 
let n+10, n+20 a n+30 a model umožňuje 
plné posouzení hospodářských, sociálních 
a ekologických dopadů, zejména včetně 
vnějších nákladů, jako jsou náklady 
spojené s emisemi skleníkových plynů 
a běžných látek znečišťujících ovzduší 
nebo se zabezpečením dodávek energie.

(12) Provozovatelé přenosových, 
přepravních a distribučních soustav 
si vyměňují informace nezbytné 
pro vypracování této metodiky včetně 
odpovídajícího modelování sítí a trhu. 
Každý provozovatel přenosové, přepravní 
nebo distribuční soustavy shromažďující 
informace jménem jiných provozovatelů 
přenosových, přepravních nebo 
distribučních soustav předá těmto 
zúčastněným provozovatelům 
přenosových, přepravních a distribučních 
soustav výsledky uvedeného sběru dat. 
U modelu společného trhu s elektřinou 
a plynem a sítě stanoveného v čl. 12 odst. 8 
se vstupní údaje uvedené v bodě 1 týkají 
let n+10, n+20, n+30 a n+40 a model 
umožňuje plné posouzení hospodářských, 
sociálních a ekologických dopadů, zejména 
včetně vnějších nákladů, jako jsou náklady 
spojené s emisemi skleníkových plynů 
a běžných látek znečišťujících ovzduší 
nebo se zabezpečením dodávek energie.

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení časového horizontu na n+40 je v souladu s Energetickým plánem do roku 2050 
i s Plánem přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050.


