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Pozměňovací návrh 7
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 %19, 
zvýšení podílu obnovitelné energie 
v konečné spotřebě energie na 20 %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 %[19], zvýšení podílu obnovitelné 
energie v konečné spotřebě energie na 
20 %[20] a dosažení 20% zvýšení 
energetické účinnosti do roku 2020. 
Současně musí Unie v delším časovém 
horizontu do roku 2050 připravit svou 
infrastrukturu na prakticky úplný přechod
na bezuhlíkové energetické systémy a má 
za cíl zastavit a zvrátit ztrátu biologické 
rozmanitosti do roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marina Yannakoudakis

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 

(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 
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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 %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.

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 %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. Tyto energetické a 
klimatické cíle by měly být naplněny 
z hlediska nákladů co nejefektivněji;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Theodoros Skylakakis

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 %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 %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 ve stejném časovém 
horizontu ji připravit na propojení 
regionů s vysokou výrobní kapacitou 
obnovitelné energie a potenciálem 
skladování energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Vzhledem k tomu, že 
z environmentálního, sociálního i 
hospodářského hlediska je nejlepší taková 
infrastruktura, jejímuž budování lze 
předejít, a vzhledem k tomu, že zásadní 
význam má z tohoto důvodu energetická 
účinnost, a je tedy třeba zvážit veškeré 
pravděpodobné dopady, které by měla 
směrnice o energetické účinnosti (proces 
stále probíhá) na snižování potřeby 
budovat další infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Navzdory své právní existenci 
vymezené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. 
července 2009 o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou21 a ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES ze dne 13. července 2009 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
zemním plynem22 zůstává vnitřní trh 
s energií roztříštěný kvůli nedostatečnému 
propojení vnitrostátních energetických sítí. 
Sítě integrované v rámci celé Unie však 
mají zásadní význam pro zajištění 
konkurenceschopného a dobře fungujícího 
integrovaného trhu pro podporu růstu 

(7) Navzdory své právní existenci 
vymezené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. 
července 2009 o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou(21) a ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES ze dne 13. července 2009 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
zemním plynem(22) zůstává vnitřní trh 
s energií roztříštěný kvůli nedostatečnému 
propojení vnitrostátních energetických sítí. 
Sítě integrované v rámci celé Unie a rozvoj 
infrastruktury inteligentních sítí, která by 
umožnila vyšší energetickou účinnost a 
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a udržitelného rozvoje. propojení distribuovaných obnovitelných 
zdrojů energie, však mají zásadní význam 
pro zajištění konkurenceschopného a dobře 
fungujícího integrovaného trhu pro 
podporu růstu založeného na účinném 
využívání zdrojů a udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Energetická infrastruktura Unie by 
měla být modernizována, aby se předešlo 
a aby se zvýšila její odolnost vůči
přírodním nebo člověkem způsobeným 
katastrofám, nepříznivým účinkům změny 
klimatu a hrozbám pro její bezpečnost, 
zejména pokud jde o evropské kritické 
infrastruktury stanovené ve směrnici Rady 
2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 
o určování a označování evropských 
kritických infrastruktur a o posouzení 
potřeby zvýšit jejich ochranu23.

(8) Energetická infrastruktura Unie by 
měla být modernizována pomocí 
decentralizované struktury směřující 
k energetické soběstačnosti jednotlivých 
oblastí, aby se předešlo přírodním nebo 
člověkem způsobeným katastrofám, 
nepříznivým účinkům změny klimatu 
a hrozbám pro její bezpečnost a aby se 
zvýšila její odolnost vůči těmto jevům, 
zejména pokud jde o evropské kritické 
infrastruktury stanovené ve směrnici Rady 
2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 
o určování a označování evropských 
kritických infrastruktur a o posouzení 
potřeby zvýšit jejich ochranu23.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Sdělení Komise Energetická politika (10) Vzhledem k hrozícímu poklesu 
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EU: jednání s partnery za našimi 
hranicemi25 zdůraznilo, že je zapotřebí, 
aby Unie zahrnula prosazování rozvoje 
energetické infrastruktury do svých 
vnějších vztahů s cílem podporovat 
sociálně-ekonomický rozvoj za hranicemi 
Unie. Unie by měla usnadňovat 
infrastrukturní projekty týkající se 
propojení energetických sítí Unie se sítěmi 
třetích zemí, zejména v sousedních zemích 
a v zemích, s nimiž Unie navázala zvláštní 
spolupráci v oblasti energetiky.

světové produkce ropy a obecněji kvůli 
rostoucím nákladům většiny druhů 
energie by investice měly být zaměřeny 
hlavně na projekty snižování spotřeby 
energie v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marina Yannakoudakis

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 
a naléhavost provádění priorit energetické 
infrastruktury vyžaduje nový přístup 
k regulaci a financování energetických 
infrastruktur, zejména infrastruktur 
přeshraničního charakteru. Tento přístup 
nicméně bere v úvahu mechanismy 
konsolidace veřejných financí probíhající 
po celé Unii, upřednostňuje ty projekty 
společného zájmu, které poskytují 
skutečnou evropskou přidanou hodnotu, a 
uznává případy, kdy je vhodnější, aby 
intervenovaly orgány členských států a 
trh.

Or. en



PE486.154v01-00 8/73 AM\897582CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 15
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Určování projektů společného zájmu 
by mělo být založeno na společných, 
transparentních a objektivních kritériích 
s ohledem na jejich přínos pro cíle 
energetické politiky. U elektřiny a plynu by 
navrhované projekty měly být součástí 
nejnovějšího dostupného desetiletého plánu 
rozvoje sítě. Tento plán by měl vzít 
v úvahu zejména závěry ze zasedání 
Evropské rady ze dne 4. února, pokud jde 
o nutnost integrovat okrajové trhy 
s energií.

(15) Určování projektů společného zájmu 
by mělo být založeno na společných, 
transparentních a objektivních kritériích 
s ohledem na jejich přínos pro cíle 
energetické politiky. U elektřiny a plynu by 
navrhované projekty měly být součástí 
nejnovějšího dostupného desetiletého plánu 
rozvoje sítě. Tento plán by měl vzít 
v úvahu zejména závěry ze zasedání 
Evropské rady ze dne 4. února, pokud jde 
o nutnost integrovat okrajové trhy s energií 
a zavádět infrastrukturu inteligentních 
sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Určování projektů společného zájmu 
by mělo být založeno na společných, 
transparentních a objektivních kritériích
s ohledem na jejich přínos pro cíle 
energetické politiky. U elektřiny a plynu by 
navrhované projekty měly být součástí 
nejnovějšího dostupného desetiletého plánu 
rozvoje sítě. Tento plán by měl vzít 
v úvahu zejména závěry ze zasedání 
Evropské rady ze dne 4. února, pokud jde 
o nutnost integrovat okrajové trhy 
s energií.

(15) Určování projektů společného zájmu 
by mělo splňovat společná, transparentní
a objektivní kritéria s ohledem na jejich 
přínos pro cíle energetické politiky. 
Projekty v oblasti elektřiny a plynu by 
měly být součástí nejnovějšího dostupného 
desetiletého plánu rozvoje sítě. Tento plán 
by měl vzít v úvahu zejména závěry ze 
zasedání Evropské rady ze dne 4. února, 
pokud jde o nutnost integrovat okrajové 
trhy s energií.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Třetí strany, které si přejí do této 
oblasti investovat, by měly mít možnost 
požádat o financování a získat finanční 
prostředky na projekty společného zájmu. 
Kromě toho by se také měla povzbuzovat 
partnerství mezi třetími stranami a 
vládními subjekty, která zahrnou projekty 
společného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem dodržet článek 172 Smlouvy 
o fungování Evropské unie by měly být 
zřízeny regionální skupiny za účelem 
navrhování projektů společného zájmu, 
které budou schvalovány členskými státy. 
V zájmu zajištění široké shody by tyto 
regionální skupiny měly zajišťovat úzkou 
spolupráci mezi členskými státy, 
vnitrostátními regulačními orgány, 
předkladateli projektů a příslušnými 
zúčastněnými stranami. Spolupráce by se 
měla co nejvíce opírat o stávající struktury 
regionální spolupráce vnitrostátních 
regulačních orgánů a provozovatelů 

(16) Měly by být zřízeny regionální 
skupiny za účelem stanovování projektů 
společného zájmu. V zájmu zajištění široké 
shody by tyto regionální skupiny měly 
zajišťovat úzkou spolupráci mezi 
členskými státy, vnitrostátními regulačními 
orgány, předkladateli projektů 
a příslušnými zúčastněnými stranami. 
Spolupráce by se měla co nejvíce opírat 
o stávající struktury regionální spolupráce 
vnitrostátních regulačních orgánů 
a provozovatelů přepravních 
a přenosových soustav a o jiné struktury 
vytvořené členskými státy a Komisí.
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přepravních a přenosových soustav a o jiné 
struktury vytvořené členskými státy 
a Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Celounijní seznam projektů 
společného zájmu by měl být omezen na 
projekty, které nejvíce přispívají 
k zavádění strategických prioritních 
koridorů a oblastí energetické 
infrastruktury. To vyžaduje, aby 
rozhodnutí o seznamu přijímala Komise při 
současném respektování práva členských 
států schvalovat projekty společného zájmu 
týkající se jejich území. Podle analýzy 
provedené v průvodním posouzení dopadu 
se počet těchto projektů odhaduje v oblasti 
elektřiny přibližně na 100 a v oblasti plynu 
na 50.

(17) Celounijní seznam projektů 
společného zájmu by měl být omezen na 
projekty, které nejvíce přispívají 
k zavádění strategických prioritních 
koridorů energetické infrastruktury 
a k prioritní tematické oblasti rozvoje 
inteligentních sítí. To vyžaduje, aby 
rozhodnutí o seznamu přijímala Komise při 
současném respektování práva členských 
států schvalovat projekty společného zájmu 
týkající se jejich území. Podle analýzy 
provedené v průvodním posouzení dopadu 
se počet těchto projektů odhaduje v oblasti 
elektřiny přibližně na 100 a v oblasti plynu 
na 50.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Celounijní seznam projektů 
společného zájmu by měl být omezen na 
projekty, které nejvíce přispívají 
k zavádění strategických prioritních 

(17) Celounijní seznam projektů 
společného zájmu by měl být omezen na 
projekty, které nejvíce přispívají 
k zavádění strategických prioritních 
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koridorů a oblastí energetické 
infrastruktury. To vyžaduje, aby 
rozhodnutí o seznamu přijímala Komise 
při současném respektování práva 
členských států schvalovat projekty 
společného zájmu týkající se jejich území.
Podle analýzy provedené v průvodním 
posouzení dopadu se počet těchto projektů 
odhaduje v oblasti elektřiny přibližně na 
100 a v oblasti plynu na 50.

koridorů a oblastí energetické 
infrastruktury. Podle analýzy provedené 
v průvodním posouzení dopadu se počet 
těchto projektů odhaduje v oblasti elektřiny 
přibližně na 100 a v oblasti plynu na 50.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc k přijetí celounijního seznamu 
projektů při současném respektování 
práva členských států schvalovat projekty 
společného zájmu týkající se jejich území. 
Komise by měla zajistit včasné předávání 
rozhodovacích aktů a příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu a 
Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 

(20) Projektům společného zájmu by měl 
být přidělen „prioritní status“ na 
vnitrostátní úrovni s cílem zajistit jejich 
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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.

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, pouze budou-li splněny 
všechny podmínky stanovené podle 
směrnic 92/43/ES a 2000/60/ES.
Zdůrazňuje, že je nutné stanovit na 
základě hierarchie významnosti a v zájmu 
nákladové efektivity oblasti, kde lze 
infrastrukturu minimalizovat 
prostřednictvím politiky energetické 
účinnosti nebo kde je možné modernizovat 
stávající vnitrostátní a přeshraniční 
infrastrukturu a kde je zapotřebí nová 
infrastruktura, kterou lze vybudovat vedle 
stávající energetické či dopravní 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Pavel Poc, Rovana Plumb

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. 
Vnitrostátní orgány považují projekty 
společného zájmu za projekty ve veřejném 
zájmu. Projekty, které zajišťují ochranu 
celkové soudržnosti sítě Natura 2000, by 
měly být povoleny z důvodů převažujícího 
veřejného zájmu, budou-li splněny všechny 
podmínky stanovené podle směrnic 
92/43/ES a 2000/60/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Je zapotřebí zajistit, aby nebyla oslabována ochrana přírody.

Pozměňovací návrh 24
Kriton Arsenis

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. 
Vnitrostátní orgány považují projekty 
společného zájmu za projekty ve veřejném 
zájmu. Projekty by měly být povoleny, 
budou-li splněny všechny podmínky 
stanovené evropskými právními předpisy 
pro životní prostředí, a zvláště podmínky 
stanovené podle směrnic 92/43/ES 
a 2000/60/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Yves Cochet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Navzdory existenci zavedených norem 
pro účast veřejnosti při rozhodovacích 
postupech týkajících se životního prostředí 
jsou zapotřebí další opatření, která zajistí 
co nejvyšší standardy průhlednosti a účasti 
veřejnosti u všech příslušných otázek 
v rámci postupu udělování povolení 
projektům společného zájmu.

(22) Navzdory existenci zavedených norem 
pro účast veřejnosti při rozhodovacích 
postupech týkajících se životního prostředí 
jsou zapotřebí další opatření, která zajistí, 
že budou splněny minimální standardy 
průhlednosti a účasti veřejnosti u všech 
příslušných otázek v rámci postupu 
udělování povolení projektům společného 
zájmu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Navzdory existenci zavedených norem 
pro účast veřejnosti při rozhodovacích 
postupech týkajících se životního prostředí 
jsou zapotřebí další opatření, která zajistí 
co nejvyšší standardy průhlednosti a účasti 
veřejnosti u všech příslušných otázek 
v rámci postupu udělování povolení 
projektům společného zájmu.

(22) Navzdory existenci zavedených norem 
pro účast veřejnosti při rozhodovacích 
postupech týkajících se životního prostředí 
jsou zapotřebí další opatření, která zajistí 
co nejvyšší standardy průhlednosti 
a odpovídající účasti veřejnosti u všech 
příslušných otázek v rámci postupu 
udělování povolení projektům společného 
zájmu.

Or. lt

Pozměňovací návrh 27
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 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 

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

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) usnadňuje včasné provádění projektů 
společného zájmu urychlením procesu 
udělování povolení a zvyšováním účasti
veřejnosti;

(b) usnadňuje včasné provádění projektů 
společného zájmu urychlením procesu 
udělování povolení a stanovením 
minimálních požadavků, které se uplatní 
na účast veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) usnadňuje včasné provádění projektů 
společného zájmu urychlením procesu 
udělování povolení a zvyšováním účasti
veřejnosti;

(b) usnadňuje včasné provádění projektů 
společného zájmu urychlením procesu 
udělování povolení a stanovením 
minimálních nároků, které se uplatní na 
účast veřejnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „energetickou infrastrukturou“ se rozumí 
každé fyzické zařízení navržené tak, aby 
umožňovalo přenos a distribuci elektřiny 
nebo plynu, přepravu ropy nebo oxidu 
uhličitého nebo skladování elektřiny nebo 
zemního plynu, nacházející se v rámci 
Evropské unie nebo propojující EU a jednu 
nebo více třetích zemí;

1. „energetickou infrastrukturou“ se rozumí 
každé fyzické zařízení navržené tak, aby 
umožňovalo přenos a distribuci elektřiny 
nebo plynu, přepravu ropy nebo skladování 
elektřiny nebo zemního plynu, nacházející 
se v rámci Evropské unie nebo propojující 
EU a jednu nebo více třetích zemí;

(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
textu.)

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se ze znění návrhu vypustit infrastrukturu pro přepravu CO2. Bude-li návrh přijat, 
budou muset být v souladu s tím upraveny mj. čl. 3, 4, 12, 15 a přílohy I, II a III.

Pozměňovací návrh 31
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „energetickou infrastrukturou“ se rozumí 
každé fyzické zařízení navržené tak, aby 
umožňovalo přenos a distribuci elektřiny 
nebo plynu, přepravu ropy nebo oxidu 
uhličitého nebo skladování elektřiny nebo 
zemního plynu, nacházející se v rámci 
Evropské unie nebo propojující EU a jednu 
nebo více třetích zemí;

1. „energetickou infrastrukturou“ se rozumí 
každé fyzické zařízení navržené tak, aby 
umožňovalo přenos a distribuci elektřiny 
nebo plynu, přepravu ropy nebo skladování 
elektřiny nebo zemního plynu, nacházející 
se v rámci Evropské unie nebo propojující 
EU a jednu nebo více třetích zemí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 32
Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil

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 podle potřeby 
aktualizován každé dva roky. První seznam 
je přijat nejpozději do 31. července 2013.
Komise rovněž zohlední, ve smyslu 
včasného rozvoje projektů, zvláštní 
charakteristiky malých ostrovních 
členských států, aby bylo zajištěno, že 
žádné členské státy EU nezůstanou po 
roce 2015 izolovány od evropských sítí 
zemního plynu a elektřiny a že jejich 
zásobování energií nebude ohroženo 
nedostatkem vhodných propojení. 
Celounijní seznam zahrnuje rovněž tyto 
projekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Vladimir Urutchev

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. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci týkající se vytvoření a 
přezkoumávání celounijního seznamu 
projektů společného zájmu. Tento seznam 
je přezkoumáván a aktualizován každé dva 
roky na základě regionálních seznamů 
přijatých a přezkoumávaných skupinami 
podle ustanovení uvedených v tomto 
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článku. První seznam je přijat nejpozději 
do 31. července 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marina Yannakoudakis

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. Komise by měla ve spolupráci 
s členskými státy stanovit celounijní
seznam projektů společného zájmu. Tento 
seznam je přezkoumáván a podle potřeby 
aktualizován každé dva roky. První seznam 
je přijat nejpozději do 31. července 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Kārlis Šadurskis

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. Komise stanoví celounijní seznam 
projektů společného zájmu a rozdělí v něm 
projekty do kategorií podle důležitosti. 
Tento seznam je přezkoumáván a podle 
potřeby aktualizován každé dva roky. První 
seznam je přijat nejpozději do 31. července 
2013.

Or. lv
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Pozměňovací návrh 36
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S cílem určit projekty společného zájmu 
Komise zřídí regionální skupinu (dále jen 
„skupina“) vymezenou v příloze III bodě 
1 na základě každého prioritního koridoru 
a oblasti a jejich příslušného zeměpisného 
pokrytí stanoveného v příloze I.

2. S cílem určit projekty společného zájmu 
Komise zřídí dvanáct regionálních skupin 
(dále jen „skupiny“) na základě každého 
prioritního koridoru a oblasti a jejich 
příslušného zeměpisného pokrytí 
stanoveného v příloze I. Složení každé ze 
skupin by mělo vycházet z pravidel 
stanovených v příloze III oddílu 1. Každá 
skupina vykonává své úkoly podle 
odsouhlaseného mandátu nebo na 
základě jednacího řádu a zohledňuje 
přitom veškeré pokyny, které Komise 
poskytla na dané téma.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Vladimir Urutchev

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 přijme vlastní regionální
seznam projektů společného zájmu, 
vypracovaný v souladu s 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů přepravy ropy a oxidu 
uhličitého spadajících do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 3 a 4
předloží každá skupina nejpozději šest 
měsíců před datem přijetí celounijního 
seznamu uvedeného v odstavci 1 svůj 
seznam navrhovaných projektů společného 
zájmu Komisi.

U projektů přepravy ropy spadajících do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 3
předloží každá skupina nejpozději šest 
měsíců před datem přijetí celounijního 
seznamu uvedeného v odstavci 1 svůj 
seznam navrhovaných projektů společného 
zájmu Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. U projektů v oblasti elektřiny a plynu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodech 1 a 2 poskytne agentura 
Komisi do dvou měsíců ode dne obdržení 
seznamů navrhovaných projektů 
společného zájmu stanovených v odst. 4 
prvním pododstavci stanovisko 
k seznamům navrhovaných projektů 
společného zájmu, zejména s ohledem na 
důsledné uplatňování kritérií stanovených 
v článku 4 v rámci skupin, a výsledky 
analýzy provedené Evropskými sítěmi 
provozovatelů přenosových soustav 
elektřiny a přepravních soustav plynu (dále 
jen „ENTSO“) v souladu s přílohou III 
bodem 2.6.

5. U projektů v oblasti elektřiny a plynu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodech 1 a 2 poskytne agentura 
Komisi do dvou měsíců ode dne obdržení 
seznamů navrhovaných projektů 
společného zájmu stanovených v odst. 4 
prvním pododstavci stanovisko 
k seznamům navrhovaných projektů 
společného zájmu, zejména s ohledem na 
důsledné uplatňování kritérií stanovených 
v článku 4 v rámci skupin, a výsledky 
analýzy provedené Evropskými sítěmi 
provozovatelů přenosových soustav 
elektřiny a přepravních soustav plynu (dále 
jen „ENTSO“) v souladu s přílohou III 
bodem 2.6. Komise seznam projektů 
společného zájmu dokončí a poskytne 
přitom ke každému projektu podrobné 
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zdůvodnění svého rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise předloží regionálním 
skupinám podrobné odůvodnění 
výsledného seznamu projektů společného 
zájmu Společenství a toto odůvodnění 
uveřejní.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadou transparentnosti.

Pozměňovací návrh 41
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V návaznosti na rozhodnutí Komise 
o přijetí uvedené v odstavci 1 se projekty 
společného zájmu stanou nedílnou součástí 
příslušných regionálních investičních plánů 
podle článku 12 nařízení (ES) č. 714/2009 
a (ES) č. 715/2009 a příslušných národních 
desetiletých plánů rozvoje sítě podle 
článku 22 směrnic 72/2009/ES 
a 73/2009/ES a podle potřeby i dalších 
relevantních národních plánů 
infrastruktury. Těmto projektům je udělena 
nejvyšší možná priorita v rámci každého 

7. Po zahrnutí do celounijního seznamu
se projekty společného zájmu stanou 
nedílnou součástí příslušných regionálních 
investičních plánů podle článku 12 nařízení 
(ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 
a příslušných národních desetiletých plánů 
rozvoje sítě podle článku 22 směrnic 
72/2009/ES a 73/2009/ES a podle potřeby i 
dalších relevantních národních plánů 
infrastruktury. Těmto projektům je udělena 
nejvyšší možná priorita v rámci každého 
z těchto plánů.
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z těchto plánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) projekt je v souladu s cíli EU v oblasti 
energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) ekonomické, sociální a environmentální 
dopady projektu jsou veskrze pozitivní
a dále

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) projekt se týká alespoň dvou členských 
států, a to buď tak, že přímo překračuje 
hranice jednoho nebo více členských států, 
nebo tak, že se nachází na území jednoho 

(c) projekt se týká alespoň dvou členských 
států, a to buď tak, že přímo překračuje 
hranice jednoho nebo více členských států, 
nebo tak, že se nachází na území jednoho 
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členského státu a má výrazný přeshraniční 
dopad, jak je stanoveno v příloze IV bodě 
1;

členského státu a má výrazný přeshraniční 
dopad, jak je stanoveno v příloze IV bodě 
1, s výjimkou projektů spadajících do 
kategorie uvedené v příloze II bodě 1 
písm. e);

Or. en

Odůvodnění

Na to, aby byla zahrnuta do oblasti společného zájmu, se infrastruktura inteligentních sítí 
nemusí nutně týkat území několika členských států.

Pozměňovací návrh 45
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) projekt se týká alespoň dvou členských 
států, a to buď tak, že přímo překračuje 
hranice jednoho nebo více členských států, 
nebo tak, že se nachází na území jednoho 
členského státu a má výrazný přeshraniční 
dopad, jak je stanoveno v příloze IV bodě 
1.

(c) projekt se týká alespoň dvou členských 
států, pokud přímo překračuje hranice na 
zemi či na moři jednoho nebo více 
členských států, nebo pokud se nachází na 
území jednoho členského státu, avšak má 
výrazný přeshraniční dopad, nebo je 
v případě vnitřního posílení významný 
z hlediska přeshraničního propojení, jak 
je stanoveno v příloze IV bodě 1, nebo je 
jeho účelem spojení ostrovů či okrajových 
oblastí s centrálními regiony Unie.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s rozvojem obnovitelných zdrojů energie je nutno podporovat v rámci projektů 
vnitřního posilování přenosových sítí integraci výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, pokud 
přispívají k přeshraničnímu přenosu ve shodě s kritérii, která jsou vymezena v příloze IV.

Pozměňovací návrh 46
Theodoros Skylakakis
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) projekt musí zohlednit cíle Smlouvy o 
EU a konkrétně článků 170 a 171 
Smlouvy o fungování EU a být s nimi 
v souladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) u projektů přenosu a skladování 
elektřiny spadajících do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až 
d) projekt významně přispívá alespoň 
k jednomu z těchto zvláštních kritérií:

(a) u projektů přenosu a skladování 
elektřiny spadajících do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až 
d) projekt významně přispívá 
k udržitelnému rozvoji a alespoň 
k jednomu z těchto zvláštních kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) u projektů přenosu a skladování 
elektřiny spadajících do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až 
d) projekt významně přispívá alespoň 
k jednomu z těchto zvláštních kritérií:

(a) u projektů přenosu a skladování 
elektřiny spadajících do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až 
d) projekt přispívá k udržitelnosti a rovněž 
významně přispívá alespoň k jednomu 
z těchto zvláštních kritérií:
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Or. en

Odůvodnění

Kritérium udržitelnosti by nemělo být volitelné. Udržitelný přístup pomůže EU dosáhnout cílů 
nízkouhlíkové ekonomiky a přitom se zamezí zhoršování životního prostředí, ztrátě biologické 
rozmanitosti a neudržitelnému využívání zdrojů.

Pozměňovací návrh 49
Theodoros Skylakakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– integrace trhu, hospodářská soutěž 
a pružnost systému,

– integrace trhu, mj. prostřednictvím 
odstraňování izolace regionů v Evropské 
unii; hospodářská soutěž a pružnost 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– udržitelnost, mj. prostřednictvím 
přenosu energie z obnovitelných zdrojů do 
hlavních míst spotřeby a úložišť,

– zapojení energie z obnovitelných zdrojů 
do rozvodné sítě a přenos energie 
z obnovitelných zdrojů do hlavních míst 
spotřeby a úložišť,

Or. en

Odůvodnění

Kritérium udržitelnosti by nemělo být volitelné. Udržitelný přístup pomůže EU dosáhnout cílů 
nízkouhlíkové ekonomiky a přitom se zamezí zhoršování životního prostředí, ztrátě biologické 
rozmanitosti a neudržitelnému využívání zdrojů.
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Pozměňovací návrh 51
Theodoros Skylakakis

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 a spolehlivého provozu
systému, zejména zlepšením stávající 
stability přenosu, zvyšováním odolnosti 
vůči výpadkům energie a bezpečným 
zapojením nesouvislé výroby energie;

Or. en

Odůvodnění

Uvádějí se hlavní cíle, jež by měly být naplněny v oblasti zabezpečení dodávek. Konkrétnější 
specifikace zabezpečení dodávek je na místě a zlepší se jí pochopení problému.

Pozměňovací návrh 53
Theodoros Skylakakis

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

– vysoká výrobní kapacita obnovitelné 
energie a potenciál pro skladování

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) u projektů v oblasti plynu spadajících 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
2 projekt významně přispívá alespoň 
k jednomu z těchto zvláštních kritérií:

(b) u projektů v oblasti plynu spadajících 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
2 projekt významně přispívá 
k udržitelnému rozvoji a alespoň jednomu 
z těchto zvláštních kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) u projektů v oblasti plynu spadajících 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
2 projekt významně přispívá alespoň 
k jednomu z těchto zvláštních kritérií:

(b) u projektů v oblasti plynu spadajících 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
2 projekt přispívá k udržitelnosti a 
významně přispívá alespoň k jednomu 
z těchto zvláštních kritérií:

Or. en

Odůvodnění

Kritérium udržitelnosti by nemělo být volitelné. Udržitelný přístup pomůže EU dosáhnout cílů 
nízkouhlíkové ekonomiky a přitom se zamezí zhoršování životního prostředí, ztrátě biologické 
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rozmanitosti a neudržitelnému využívání zdrojů.

Pozměňovací návrh 56
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 - písm. b - odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– integrace trhu, interoperabilita a pružnost 
systému;

– integrace trhu, mj. prostřednictvím 
odstraňování izolace regionů v Evropské 
unii; interoperabilita a pružnost systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 - písm. b - odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– hospodářská soutěž, mj. prostřednictvím 
diverzifikace zdrojů dodávek, partnerů 
a tras;

– hospodářská soutěž, mj. prostřednictvím 
diverzifikace zdrojů dodávek, 
zásobovacích tras a partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 - písm. b - odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– udržitelnost; vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Kritérium udržitelnosti by nemělo být volitelné. Udržitelný přístup pomůže EU dosáhnout cílů 
nízkouhlíkové ekonomiky a přitom se zamezí zhoršování životního prostředí, ztrátě biologické 
rozmanitosti a neudržitelnému využívání zdrojů.

Pozměňovací návrh 59
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) pokud jde o projekty inteligentních 
elektrických sítí spadající do kategorie 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. e), 
projekt významně přispívá k těmto 
specifickým funkcím:

(c) pokud jde o projekty inteligentních 
elektrických sítí spadající do kategorie 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. e), 
projekt přispívá k udržitelnosti a 
významně přispívá k těmto specifickým 
funkcím:

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) pokud jde o projekty přepravy ropy 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 3, projekt významně
přispívá k těmto třem zvláštním kritériím:

(d) pokud jde o projekty přepravy ropy 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 3, projekt přispívá 
k udržitelnosti a významně přispívá 
k těmto třem zvláštním kritériím:

Or. en

Odůvodnění

Kritérium udržitelnosti by nemělo být volitelné. Udržitelný přístup pomůže EU dosáhnout cílů 
nízkouhlíkové ekonomiky a přitom se zamezí zhoršování životního prostředí, ztrátě biologické 
rozmanitosti a neudržitelnému využívání zdrojů.
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Pozměňovací návrh 61
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) pokud jde o projekty přepravy oxidu 
uhličitého spadající do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 4, projekt 
významně přispívá k těmto třem zvláštním 
kritériím:

vypouští se

– zamezení emisím oxidu uhličitého 
s nízkými náklady při zachování 
bezpečnosti dodávek energie,
– zvýšení odolnosti a bezpečnosti přepravy 
oxidu uhličitého,
efektivní využívání zdrojů na základě 
připojení více zdrojů a úložišť CO2 přes 
společnou infrastrukturu a minimalizace 
environmentální zátěže a rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) pokud jde o projekty přepravy oxidu 
uhličitého spadající do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 4, projekt 
významně přispívá k těmto třem zvláštním 
kritériím:

(e) pokud jde o projekty přepravy oxidu 
uhličitého spadající do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 4, projekt 
přispívá k udržitelnosti a významně 
přispívá k těmto třem zvláštním kritériím:

Or. en
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Odůvodnění

Kritérium udržitelnosti by nemělo být volitelné. Udržitelný přístup pomůže EU dosáhnout cílů 
nízkouhlíkové ekonomiky a přitom se zamezí zhoršování životního prostředí, ztrátě biologické 
rozmanitosti a neudržitelnému využívání zdrojů.

Pozměňovací návrh 63
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 úspora 
energie a energetická účinnost, zvýšení 
podílu obnovitelné výroby, integrace trhu a 
hospodářská soutěž, dále udržitelnosti a 
bezpečnosti dodávek energie 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

Pozměňovací návrh 64
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 31. března každého roku 
následujícího po roce výběru projektu jako 
projektu společného zájmu podle článku 4 

3. Do 31. března každého roku 
následujícího po roce výběru projektu jako 
projektu společného zájmu podle článku 4 
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předloží předkladatelé projektů výroční 
zprávu, a to u projektů spadajících do 
kategorií stanovených v příloze II bodech 1 
a 2 agentuře a u projektů spadajících do 
kategorií uvedených v příloze II bodech 3 
a 4 příslušné skupině. Tato zpráva 
podrobně pojedná o:

předloží předkladatelé projektů výroční 
zprávu, a to u projektů spadajících do 
kategorií stanovených v příloze II bodech 1 
a 2 Komisi a agentuře a u projektů 
spadajících do kategorií uvedených 
v příloze II bodech 3 a 4 příslušné skupině. 
Tato zpráva podrobně pojedná o:

Or. en

Odůvodnění

Pro účely transparentnosti je třeba Komisi informovat o vstupech souhrnné zprávy, kterou 
vypracovává agentura podle odstavce 4.

Pozměňovací návrh 65
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se uvedení projektu společného 
zájmu do provozu bez dostatečného 
zdůvodnění opozdí o více než dva roky 
oproti prováděcímu plánu, pak:

vypouští se

(a) předkladatel tohoto projektu přijme 
investice jednoho nebo několika dalších 
provozovatelů či investorů s cílem daný 
projekt provést. Provozovatel soustavy, 
v jehož oblasti se investice nachází, 
poskytne provozovatelům nebo investorům 
uskutečňujícím investici veškeré 
informace nutné pro uskutečnění 
investice, připojí nová aktiva k přepravní 
či přenosové síti a obecně vyvine co 
největší úsilí na podporu uskutečnění 
investice a bezpečného, spolehlivého a 
účinného provozu a údržby projektu 
společného zájmu;
(b) Komise může vyhlásit výzvu 
k předkládání návrhů na výstavbu 
projektu podle dohodnuté časové osy 
otevřenou pro všechny předkladatele 
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projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Komise může vyhlásit výzvu
k předkládání návrhů na výstavbu projektu 
podle dohodnuté časové osy otevřenou pro 
všechny předkladatele projektů.

(b) Komise může vydat dotčenému 
členskému státu nebo státům stanovisko k 
vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na 
výstavbu projektu podle dohodnuté časové 
osy otevřené pro všechny předkladatele 
projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projekty, které jsou vyloučeny Projekty, které jsou vyloučeny 
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z celounijního seznamu, ztrácejí veškerá 
práva a povinnosti vyplývající z tohoto 
nařízení pro projekty společného zájmu.
Tímto článkem není dotčeno jakékoli 
financování Unie uhrazené v rámci 
daného projektu před rozhodnutím o jeho 
vyloučení.

z celounijního seznamu, ztrácejí veškerá 
práva a povinnosti vyplývající z tohoto 
nařízení pro projekty společného zájmu.

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Když při realizaci projektu společného 
zájmu nastanou závažné obtíže, může 
Komise jmenovat evropského koordinátora 
na dobu až jednoho roku; toto období lze 
dvakrát prodloužit.

1. Když při realizaci projektu společného 
zájmu nastanou závažné obtíže, může
Komise po dohodě s dotčenými členskými 
státy jmenovat evropského koordinátora na 
dobu až jednoho roku; toto období lze 
dvakrát prodloužit.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Když při realizaci projektu společného 
zájmu nastanou závažné obtíže, může 
Komise jmenovat evropského koordinátora 
na dobu až jednoho roku; toto období lze 
dvakrát prodloužit.

1. Když při realizaci projektu společného 
zájmu nastanou závažné obtíže, může  
Komise po dohodě s dotčenými členskými 
státy jmenovat evropského koordinátora na 
dobu až jednoho roku; toto období lze 
dvakrát prodloužit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský koordinátor je vybírán na 
základě svých zkušeností se specifickými 
úkoly, které mu budou v rámci daného 
projektu (projektů) přiděleny.

3. Evropský koordinátor je po dohodě 
s dotčenými členskými státy vybrán na 
základě svých zkušeností se specifickými 
úkoly, které mu budou v rámci daného 
projektu (projektů) přiděleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Projektům společného zájmu je 
přiděleno postavení nejvyššího možného 
národního významu a při postupech při
udělování povolení je s nimi jako 
s takovými nakládáno, a to v takovém 
případě a do takové míry, do níž je toto 
nakládání určeno vnitrostátními právními 
předpisy platnými pro příslušný typ 
energetické infrastruktury.

1. Projektům společného zájmu je 
přiděleno postavení nejvyššího možného 
národního významu a při postupech 
regionálního plánování, udělování 
povolení, posuzování dopadů na životní 
prostředí a strategickém posuzování 
dopadů na životní prostředí je s nimi jako 
s takovými nakládáno, a to v takovém 
případě a do takové míry, do níž je toto 
nakládání určeno vnitrostátními právními 
předpisy platnými pro příslušný typ 
energetické infrastruktury.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 73
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Projektům společného zájmu je 
přiděleno postavení nejvyššího možného 
národního významu a při postupech při 
udělování povolení je s nimi jako 
s takovými nakládáno, a to v takovém 
případě a do takové míry, do níž je toto 
nakládání určeno vnitrostátními právními 
předpisy platnými pro příslušný typ 
energetické infrastruktury.

1. Projektům společného zájmu je 
přiděleno postavení nejvyššího možného 
národního významu a při postupech při 
udělování povolení, včetně územního 
plánovaní a posuzování dopadů na životní 
prostředí je s nimi jako s takovými 
nakládáno, a to v takovém případě a do 
takové míry, do níž je toto nakládání 
určeno vnitrostátními právními předpisy 
platnými pro příslušný typ energetické 
infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo tomu, že územní plánování významně zpozdí budování nové infrastruktury, a 
tomu, že předkládaný návrh nezjednoduší postupy a nezkrátí dobu realizace infrastrukturních 
projektů, je v návrhu zapotřebí výslovně uvést, že postavení nejvyššího možného národního 
významu a zvláštní zacházení se použije rovněž na územní plánování a při posuzování vlivů 
na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 74
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přijetí celounijního seznamu projektů 
společného zájmu určuje veřejný zájem
a nezbytnost těchto projektů v rámci 
dotčených členských států a všechny 
zúčastněné strany je jako takové uznávají.

2. Přijetí celounijního seznamu projektů 
společného zájmu přiděluje těmto 
projektům v rámci dotčených členských 
států status veřejného zájmu a všechny 
zúčastněné strany je jako takové uznávají.



AM\897582CS.doc 37/73 PE486.154v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 a 
provádění adekvátních opatření a na 
zajištění soudržného uplatňování postupů 
posuzování vlivů na životní prostředí 
vyžadovaných pro projekty společného 
zájmu podle právních předpisů EU a 
sleduje jejich uplatňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souvislosti s důsledky pro životní 
prostředí, kterými se zabývá čl. 6 odst. 4 
směrnice 92/43/ES a čl. 4 odst. 7 směrnice 
2000/60/ES, jsou projekty společného 
zájmu považovány za projekty ve veřejném 
zájmu a lze je považovat za projekty 
v „převažujícím veřejném zájmu“ za 
předpokladu, že jsou splněny všechny 
podmínky uvedené v těchto směrnicích.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se jako nadbytečné.
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Pozměňovací návrh 77
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souvislosti s důsledky pro životní 
prostředí, kterými se zabývá čl. 6 odst. 4 
směrnice 92/43/ES a čl. 4 odst. 7 směrnice 
2000/60/ES, jsou projekty společného 
zájmu považovány za projekty ve veřejném 
zájmu a lze je považovat za projekty 
v „převažujícím veřejném zájmu“ za 
předpokladu, že jsou splněny všechny 
podmínky uvedené v těchto směrnicích.

V souvislosti s důsledky pro životní 
prostředí, kterými se zabývá čl. 6 odst. 4 
směrnice 92/43/ES a čl. 4 odst. 7 směrnice 
2000/60/ES, splňují projekty společného 
zájmu všechny podmínky uvedené v těchto 
směrnicích.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud by bylo v souladu se směrnicí 
92/43/ES požadováno stanovisko Komise, 
Komise a příslušný orgán podle článku 9 
zajistí, aby rozhodnutí týkající se 
„převažujícího veřejného zájmu“ projektu 
bylo přijato v časové lhůtě podle článku 
11 odst. 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud by bylo v souladu se směrnicí 
92/43/ES požadováno stanovisko Komise, 
Komise a příslušný orgán podle článku 9 
zajistí, aby rozhodnutí týkající se 
„převažujícího veřejného zájmu“ projektu 
bylo přijato v časové lhůtě podle článku 11 
odst. 1.

Pokud by bylo v souladu se směrnicí 
92/43/ES požadováno stanovisko Komise, 
usilují Komise a příslušný orgán podle 
článku 9 o zajištění toho, aby rozhodnutí 
týkající se „převažujícího veřejného 
zájmu“ projektu bylo přijato v časové lhůtě 
podle čl. 11 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do šesti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost určí každý členský stát 
jeden vnitrostátní příslušný orgán, který 
odpovídá za usnadňování a koordinaci 
procesu udělování povolení pro projekty 
společného zájmu a za provádění 
příslušných úkolů procesu udělování 
povolení ve smyslu této kapitoly.

1. Do šesti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost určí každý členský stát 
jeden vnitrostátní příslušný orgán, který 
odpovídá za usnadňování a koordinaci 
procesu udělování povolení pro projekty 
společného zájmu, za provádění 
příslušných úkolů procesu udělování 
povolení a za dohled nad výkonnostními 
audity projektů společného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) integrovaný systém: komplexní 
rozhodnutí, které vydal příslušný orgán, je 
jediným právně závazným rozhodnutím 

(a) integrovaný systém: komplexní 
rozhodnutí, které vydal příslušný orgán, je 
jediným právně závazným rozhodnutím 



PE486.154v01-00 40/73 AM\897582CS.doc

CS

vyplývajícím ze zákonného postupu 
udělování povolení. Jsou-li projektem 
dotčeny další orgány, mohou v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy vyjádřit
svůj názor ve formě vstupu do daného 
řízení a příslušný orgán ho vezme v úvahu;

vyplývajícím ze zákonného postupu 
udělování povolení. Jsou-li projektem 
dotčeny další orgány, vyjadřují v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy svůj 
názor ve formě vstupu do daného řízení 
a příslušný orgán ho vezme v úvahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) koordinovaný systém: komplexní 
rozhodnutí může zahrnovat více 
jednotlivých právně závazných rozhodnutí 
vydaných příslušným orgánem a jinými 
dotčenými orgány. Příslušný orgán stanoví 
případ od případu přiměřenou lhůtu, během 
níž musí být jednotlivá rozhodnutí vydána. 
Příslušný orgán může přijmout jednotlivé 
rozhodnutí v zastoupení jiného dotčeného 
vnitrostátního orgánu, pokud tento orgán 
nevydá toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě 
a pokud není toto zpoždění dostatečně 
odůvodněno. Příslušný orgán může 
jednotlivé rozhodnutí jiného vnitrostátního 
orgánu změnit, domnívá-li se, že
rozhodnutí není dostatečně podloženo 
základními podklady předloženými 
dotčeným orgánem. Příslušný orgán zajistí 
dodržování příslušných požadavků podle 
mezinárodních a unijních právních 
předpisů a musí své rozhodnutí řádně 
odůvodnit.

(b) koordinovaný systém: komplexní 
rozhodnutí může zahrnovat více 
jednotlivých právně závazných rozhodnutí 
vydaných příslušným orgánem a jinými 
dotčenými orgány. Příslušný orgán stanoví 
případ od případu přiměřenou lhůtu, během 
níž musí být jednotlivá rozhodnutí vydána. 
Příslušný orgán může přijmout jednotlivé 
rozhodnutí v zastoupení jiného dotčeného 
vnitrostátního orgánu, pokud tento orgán 
nevydá toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě 
a pokud není toto zpoždění dostatečně 
odůvodněno. Příslušný orgán může 
jednotlivé rozhodnutí jiného vnitrostátního 
orgánu změnit, zjistí-li pozdější opětovná 
analýza, že rozhodnutí není dostatečně 
podloženo základními podklady 
předloženými dotčeným orgánem. 
Příslušný orgán zajistí dodržování 
příslušných požadavků podle 
mezinárodních a unijních právních 
předpisů a musí své rozhodnutí řádně 
odůvodnit a rozhodnutí a odůvodnění, 
včetně příslušných důkazů, zpřístupní 
veřejnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) koordinovaný systém: komplexní 
rozhodnutí může zahrnovat více 
jednotlivých právně závazných rozhodnutí 
vydaných příslušným orgánem a jinými 
dotčenými orgány. Příslušný orgán stanoví 
případ od případu přiměřenou lhůtu, během 
níž musí být jednotlivá rozhodnutí vydána. 
Příslušný orgán může přijmout jednotlivé 
rozhodnutí v zastoupení jiného dotčeného 
vnitrostátního orgánu, pokud tento orgán 
nevydá toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě 
a pokud není toto zpoždění dostatečně 
odůvodněno. Příslušný orgán může 
jednotlivé rozhodnutí jiného vnitrostátního 
orgánu změnit, domnívá-li se, že 
rozhodnutí není dostatečně podloženo 
základními podklady předloženými 
dotčeným orgánem. Příslušný orgán zajistí 
dodržování příslušných požadavků podle 
mezinárodních a unijních právních 
předpisů a musí své rozhodnutí řádně 
odůvodnit.

(b) koordinovaný systém: komplexní 
rozhodnutí může zahrnovat více 
jednotlivých právně závazných rozhodnutí 
vydaných příslušným orgánem a jinými 
dotčenými orgány. Příslušný orgán po 
konzultaci s dalšími dotčenými orgány 
stanoví případ od případu přiměřenou 
lhůtu, během níž mohou být jednotlivá 
rozhodnutí vydána, i s tím spojenou 
celkovou lhůtu pro povolení. Příslušný 
orgán sleduje dodržování lhůt dotčenými 
orgány. Pokud dotčený orgán 
předpokládá, že nevydá toto rozhodnutí ve 
stanovené lhůtě, neprodleně informuje 
příslušný orgán a zpoždění odůvodní. 
Příslušný orgán může přijmout jednotlivé 
rozhodnutí za jiný dotčený vnitrostátní 
orgán, pokud není toto zpoždění 
dostatečně odůvodněno. Příslušný orgán 
může jednotlivé rozhodnutí jiného 
vnitrostátního orgánu změnit, domnívá-li 
se, že rozhodnutí není dostatečně 
podloženo základními podklady 
předloženými dotčeným orgánem. 
Příslušný orgán zajistí dodržování 
příslušných požadavků podle 
mezinárodních a unijních právních 
předpisů a musí své rozhodnutí řádně 
odůvodnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b a (nové)



PE486.154v01-00 42/73 AM\897582CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) systém spolupráce: komplexní 
rozhodnutí může zahrnovat více 
jednotlivých právně závazných rozhodnutí 
vydaných příslušným orgánem a jinými 
dotčenými orgány. Příslušný orgán po 
konzultaci s dalšími dotčenými orgány 
stanoví případ od případu přiměřenou 
lhůtu, během níž mohou být jednotlivá 
rozhodnutí vydána, i s tím spojenou 
celkovou lhůtu pro povolení. Příslušný 
orgán sleduje dodržování lhůt dotčenými 
orgány. Pokud dotčený orgán 
předpokládá, že nevydá toto rozhodnutí ve 
stanovené lhůtě, neprodleně informuje 
příslušný orgán a zpoždění odůvodní.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy se snaží zajistit, aby 
odvolání napadající hmotněprávní nebo 
procesní zákonnost komplexního 
rozhodnutí byla řešena co nejefektivnějším 
možným způsobem.

4. Členské státy se snaží zajistit, aby 
odvolání napadající hmotněprávní nebo
procesní zákonnost komplexního 
rozhodnutí byla řešena co nejrychleji a 
nejefektivnějším možným způsobem.

Or. it

Pozměňovací návrh 86
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy se snaží zajistit, aby 
odvolání napadající hmotněprávní nebo 
procesní zákonnost komplexního 
rozhodnutí byla řešena co nejefektivnějším 
možným způsobem.

4. Členské státy zajistí, aby odvolání, 
včetně odvolání od zástupců občanů a 
nevládních organizací v oblasti životního 
prostředí, napadající hmotněprávní nebo 
procesní zákonnost komplexního 
rozhodnutí byla řešena nediskriminačním
způsobem na rovnoprávném základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Předkladatel projektu, případně 
příslušný orgán, pokud tak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy, uskuteční před 
podáním dokumentace žádosti příslušnému 
orgánu podle článku 11 odst. 1 písm. a) 
alespoň jednu veřejnou konzultaci. 
Veřejná konzultace informuje zúčastněné 
strany uvedené v příloze VI bodě 2 písm. 
a) o daném projektu v rané fázi a určí 
nejvhodnější umístění nebo dráhu 
a příslušné otázky, které bude třeba 
v dokumentaci žádosti řešit. Minimální 
předepsané postupy této veřejné konzultace 
jsou specifikovány v příloze VI bodě 4. 
Předkladatel projektu vypracuje před 
podáním dokumentace žádosti zprávu 
shrnující výsledky činností souvisejících 
s účastí veřejnosti a předloží ji společně 
s dokumentací žádosti příslušnému orgánu, 
který tyto výsledky při komplexním 
rozhodování řádně zohlední.

4. Předkladatel projektu, případně 
příslušný orgán, pokud tak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy, uskuteční před 
podáním dokumentace žádosti příslušnému 
orgánu podle čl. 11 odst. 1 písm. a) alespoň 
dvě veřejné konzultace. První konzultace 
by se měla uskutečnit během prvních šesti 
měsíců postupu před podáním žádosti. 
Veřejná konzultace informuje zúčastněné 
strany uvedené v příloze VI bodě 2 písm. 
a) o daném projektu a určí nejvhodnější 
umístění nebo dráhu, různé varianty 
technického řešení a příslušné otázky, 
které bude třeba v dokumentaci žádosti 
řešit. Minimální předepsané postupy této 
veřejné konzultace jsou specifikovány 
v příloze VI bodě 4. Předkladatel projektu 
vypracuje před podáním dokumentace 
žádosti zprávu shrnující výsledky činností 
souvisejících s účastí veřejnosti a předloží 
ji společně s dokumentací žádosti 
příslušnému orgánu, který tyto výsledky 
při komplexním rozhodování řádně 
zohlední.
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Or. en

Pozměňovací návrh 88
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. U projektů s pravděpodobnými 
významnými nepříznivými přeshraničními 
dopady v jednom nebo více sousedících 
členských státech, kde je použitelný článek 
7 směrnice 85/337/EHS a úmluva z Espoo, 
jsou příslušné informace poskytnuty 
příslušnému orgánu sousedícího členského 
státu (sousedících členských států). 
Příslušný orgán sousedícího členského 
státu (sousedících členských států) uvede, 
zda si přeje podílet se na příslušných 
postupech veřejné konzultace.

6. U projektů s pravděpodobnými 
významnými nepříznivými přeshraničními 
dopady v jednom nebo více sousedících 
členských státech, kde je použitelný článek 
7 směrnice 2001/42/ES, článek 7 směrnice 
85/337/EHS či úmluva z Espoo, jsou 
příslušné informace poskytnuty 
příslušnému orgánu sousedícího členského 
státu (sousedících členských států). 
Příslušný orgán sousedícího členského 
státu (sousedících členských států) uvede, 
zda si přeje podílet se na příslušných 
postupech veřejné konzultace.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. U projektů s pravděpodobnými 
významnými nepříznivými přeshraničními 
dopady v jednom nebo více sousedících 
členských státech, kde je použitelný článek 
7 směrnice 85/337/EHS a úmluva z Espoo, 
jsou příslušné informace poskytnuty 
příslušnému orgánu sousedícího členského 
státu (sousedících členských států). 
Příslušný orgán sousedícího členského 
státu (sousedících členských států) uvede, 
zda si přeje podílet se na příslušných 

6. U projektů s pravděpodobnými 
významnými nepříznivými přeshraničními 
dopady na životní prostředí v jednom nebo 
více sousedících členských státech, kde je 
použitelný článek 7 směrnice 85/337/EHS 
a úmluva z Espoo, jsou příslušné informace 
poskytnuty příslušnému orgánu 
sousedícího členského státu (sousedících 
členských států). Příslušný orgán 
sousedícího členského státu (sousedících 
členských států) uvede, zda si přeje podílet 
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postupech veřejné konzultace. se na příslušných postupech veřejné 
konzultace.

Or. lt

Pozměňovací návrh 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkladatelé projektů navíc příslušné 
informace zveřejní prostřednictvím dalších 
vhodných informačních prostředků, k nimž
má veřejnost volný přístup.

Předkladatelé projektů navíc příslušné 
informace zveřejní prostřednictvím dalších 
vhodných informačních prostředků, jež 
náležitě informují veřejnost o projektu.

Or. lt

Pozměňovací návrh 91
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy vytvoří mechanismy 
poskytování náhrad obcím, jichž se tyto 
projekty společného zájmu a jiné národní 
projekty v oblasti energetické 
infrastruktury dotknou.

Or. en

Odůvodnění

Tento jednoduchý nástroj je schopen výrazně zkrátit délku povolovacích postupů, aniž by byla 
dotčena zásada subsidiarity EU a pravomoci místních samospráv, neboť nepřímo ovlivní fázi 
územního plánování, při níž nejvíce dochází ke zpoždění v postupech spojených s vydáváním 
povolení. Finanční náhrada je účinný nástroj, který bude motivovat místní samosprávy 
(společenství), aby nevznášely námitky k umísťování infrastruktury v rámci státní, regionální 
a místní dokumentace k územnímu plánu.
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Pozměňovací návrh 92
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Proces udělování povolení se skládá ze 
dvou fází a jeho délka nepřesáhne dobu tří 
let:

1. Proces udělování povolení by se měl 
skládat ze dvou fází a jeho délka by 
neměla přesáhnout dobu tří let:

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Proces udělování povolení se skládá ze 
dvou fází a jeho délka nepřesáhne dobu tří 
let:

1. Proces udělování povolení se skládá ze 
dvou fází a předloženou dokumentaci 
žádosti vezme příslušný orgán přednostně 
v úvahu:

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Postup před podáním žádosti, který 
zahrnuje období mezi zahájením procesu 
udělování povolení a přijetím předložené 
dokumentace žádosti příslušným orgánem, 
nepřekročí dva roky.

(a) Postup před podáním žádosti, který 
zahrnuje období mezi zahájením procesu 
udělování povolení a přijetím předložené 
dokumentace žádosti příslušným orgánem.
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Or. en

Pozměňovací návrh 95
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Zákonný postup udělování povolení, 
který zahrnuje dobu uplynulou mezi 
přijetím podané dokumentace žádosti 
a vydáním komplexního rozhodnutí 
příslušného orgánu, nepřekročí jeden rok.
Pokud to členské státy budou považovat za 
vhodné, mohou stanovit kratší časový 
limit.

(b) Zákonný postup udělování povolení, 
který zahrnuje dobu uplynulou mezi 
přijetím podané dokumentace žádosti 
a vydáním komplexního rozhodnutí 
příslušného orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do jednoho měsíce od zahájení procesu 
udělování povolení podle odst. 1 písm. a) 
je příslušný orgán povinen v úzké 
spolupráci s ostatními dotčenými orgány 
určit rozsah materiálů a úroveň podrobnosti 
informací, které má předkladatel projektu 
předložit v rámci dokumentace žádosti 
o komplexní rozhodnutí. Jako podklad pro 
toto určení slouží kontrolní seznam 
uvedený v příloze VI bodě 1 písm. e). Za 
tímto účelem proběhne alespoň jedno 
setkání mezi příslušným orgánem 
a předkladatelem projektu, a pokud to bude 
příslušný orgán považovat za vhodné, i 
mezi dalšími dotčenými orgány 
a zúčastněnými stranami. Podrobný 

2. Podle odst. 1 písm. a) je příslušný orgán 
povinen v úzké spolupráci s ostatními 
dotčenými orgány určit rozsah materiálů 
a úroveň podrobnosti informací, které má 
předkladatel projektu předložit v rámci 
dokumentace žádosti o komplexní 
rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 
slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 
VI bodě 1 písm. e). Za tímto účelem 
proběhne alespoň jedno setkání mezi 
příslušným orgánem a předkladatelem 
projektu, a pokud to bude příslušný orgán 
považovat za vhodné, i mezi dalšími 
dotčenými orgány a zúčastněnými 
stranami. Podrobný přehled žádosti, který 
zahrnuje výsledky tohoto jednání, je 
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přehled žádosti, který zahrnuje výsledky 
tohoto jednání, je předán předkladateli 
projektu a zveřejněn nejpozději jeden 
měsíc po takovéto schůzce.

předán předkladateli projektu a zveřejněn 
nejpozději jeden měsíc po takovéto 
schůzce.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od zahájení procesu 
udělování povolení podle odst. 1 písm. a)
vypracuje příslušný orgán v úzké 
spolupráci s předkladatelem projektu 
a s dalšími dotčenými orgány a s ohledem 
na výsledky činností provedených podle 
odstavce 2 podrobný harmonogram 
procesu udělování povolení, který uvede 
nejméně:

Příslušný orgán vypracuje v úzké 
spolupráci s předkladatelem projektu 
a s dalšími dotčenými orgány a s ohledem 
na výsledky činností provedených podle 
odstavce 2 podrobný harmonogram 
procesu udělování povolení, který uvede 
nejméně:

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě uplynutí lhůty pro komplexní 
rozhodnutí je příslušný orgán povinen 
předložit příslušné skupině opatření, která 
byla či mají být přijata s cílem proces 
udělování povolení co nejdříve dokončit. 
Skupina může požádat příslušný orgán, 
aby jí pravidelně podával zprávy 
o pokroku dosaženém v tomto směru.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 99
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Časovými lhůtami ve výše uvedených 
ustanoveních nejsou dotčeny povinnosti 
vyplývající z mezinárodních a unijních 
právních předpisů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Pavel Poc

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Sledování prioritního statusu projektů 
společného zájmu a procesu udělování 
povolení
1. Příslušný orgán a dotyčné vnitrostátní 
orgány předkládají na schůzích skupiny 
zprávy o pokroku dosaženém v rámci 
postupů udělování povolení projektům 
společného zájmu.
2. Evropská komise zavede, uspořádá 
předání a zajistí uveřejnění ocenění, které 
bude uděleno omezenému počtu 
příslušných orgánů a jejich 
zaměstnancům jako výraz uznání za 
příkladný výkon, který podali v rámci 
postupů udělování povolení, přičemž 
zohlední zapojení zúčastněných stran, 
využívání inovativních postupů a celkovou 
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efektivitu. Toto ocenění mohou získat i 
vnitrostátní a přeshraniční mechanismy 
zavedené členskými státy za účelem 
výměny osvědčených postupů a budování 
kapacit v rámci povolování energetické 
infrastruktury.
3. Členské státy podají ve lhůtě 10 měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost 
Komisi a regionálním skupinám zprávu 
o opatřeních zavedených v souladu s čl. 8 
odst. 3 a 4, čl. 9 odst. 1, 2b, 3 a 4 a čl. 10 
odst. 1. Komise sleduje dosažený pokrok a 
je-li to nezbytné, vyrozumí do 2 měsíců 
členské státy o potřebě opravných 
opatření.
4. Pokud členské státy nezavedou do 
3 měsíců od vyrozumění Komise 
uvedeného v odst. 3 (nový) uložená 
opatření nebo pokud příslušný orgán či 
dotyčné orgány v souladu s ustanovením 
čl. 9 odst. 1 a 2b do 2 měsíců nesplní 
povinnosti týkající se podávání zpráv, 
které stanoví čl. 11 odst. 6 a čl. 11a nový) 
odst. 1 a 3, může Komise těmto členským 
státům uložit v souladu s odst. 5 sankce.
5. V souladu s odstavcem 4 může Komise 
projektům realizovaným na území 
dotyčného členského státu pozastavit 
evropskou finanční pomoc, jak ji 
vymezuje článek 15.

Or. en

Odůvodnění

Zpoždění, k nimž dochází v rámci vydávání povolení, byla označena za hlavní překážku 
rozvoje přeshraniční infrastruktury s tím, že jejich průměrná doba je 12 let. Vzhledem k tomu, 
že uplatňování tříleté lhůty může mít pro postupy spojené s vydáváním povolení nepříznivé 
důsledky, je nutno využít jiných pozitivních i negativních pobídek, které umožní odstranit tuto 
nejvýznamnější příčinu zpoždění a blokování dalšího postupu. Členské státy musí zajistit 
plnění správních a organizačních podmínek stanovených tímto nařízením, aby proces 
vydávání povolení urychlily a dosáhly toho, aby prostředky byly na vnitrostátní úrovni 
využívány účinněji a účelněji.
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Pozměňovací návrh 101
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 šesti měsíců 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 a je 
v souladu s pravidly a ukazateli 
stanovenými v příloze IV. Evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav
uspořádají rozsáhlý postup konzultací, 
který zahrnuje alespoň organizace 
zastupující všechny zúčastněné strany – a 
bude-li to považováno za vhodné, 
zúčastněné strany přímo –, vnitrostátní 
regulační orgány a další vnitrostátní 
orgány.

Or. en

Odůvodnění

Zpracování takové metodiky by nejen trvalo déle než jeden měsíc, což je dáno vnitřními 
rozhodovacími procesy evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav a 
evropské sítě provozovatelů elektrických přenosových soustav (viz statuty evropské sítě 
provozovatelů plynárenských přepravních soustav a evropské sítě provozovatelů elektrických 
přenosových soustav), ale také všechny vzniklé náklady provozovatelů přenosových soustav 
před vstupem tohoto nařízení v platnost by nebyly způsobilé pro náhradu prostřednictvím 
stanovení sazby v rámci vnitrostátních regulačních orgánů. Navíc nestačí jeden měsíc, pokud 
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se uspořádá rozsáhlý postup konzultací.

Pozměňovací návrh 102
Vladimir Urutchev

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 pro 
přípravu každého desetiletého plánu 
rozvoje sítě, vyvinutého evropskými sítěmi 
provozovatelů přenosových a přepravních 
soustav pro elektřinu a zemní plyn podle 
článku 8 nařízení 714/2009 a nařízení 
715/2009, včetně 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. V metodice se 
použijí kritéria příslušná pro analýzu 
nákladů a přínosů, která jsou v souladu 
s kritérii uvedenými v čl. 4 odst. 2 a 
v příloze IV.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6



AM\897582CS.doc 53/73 PE486.154v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Tato metodika je pravidelně
aktualizována a zdokonalována na základě 
postupu stanoveného v odstavcích 1 až 5. 
Agentura může po formální konzultaci 
s organizacemi zastupujícími všechny 
příslušné zúčastněné strany a s Komisí 
o tyto aktualizace a zdokonalení požádat 
na základě řádného odůvodnění a v řádné 
lhůtě.

6. Tato metodika je každé dva roky 
aktualizována a zdokonalována na základě 
postupu stanoveného v odstavcích 1 až 5.

Or. en

Odůvodnění

Musí se jednat o jasný a předem stanovený proces, a to i z hlediska časového horizontu, tj. 
nesmí se zakládat na nahodilém požádání.

Pozměňovací návrh 104
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Kopie všech rozhodnutí předloží 
agentura neprodleně Komisi společně se 
všemi důležitými informacemi týkajícími 
se jednotlivých rozhodnutí. Tyto informace 
mohou být předloženy v souhrnné podobě. 
Komise zachovává důvěrnost informací, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu.

7. Kopie všech rozhodnutí vydaných 
v souladu s odstavcem 6 předloží agentura 
neprodleně Komisi společně se všemi 
důležitými informacemi týkajícími se 
jednotlivých rozhodnutí. Tyto informace 
mohou být předloženy v souhrnné podobě. 
Komise zachovává důvěrnost informací, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění toho, o jaká rozhodnutí se jedná.
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Pozměňovací návrh 105
Sabine Wils

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 
a 2 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].

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 jsou výhody 
pro společnost a životní prostředí,
zabezpečení dodávek, solidarita nebo 
inovace; a

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Projekty účinně přispívající 
k energetické účinnosti a integraci 
distribuované výroby energie 
z obnovitelných zdrojů obdrží alespoň dvě 
třetiny finanční podpory, jež je k dispozici 
pro projekty energetické infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 17 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) Informace o aktuálním seznamu 
prioritních projektů, přehled fází 
rozhodovacího procesu, jakož i data a 
pořady jednání schůzí regionálních 
skupin, spolu s následným zveřejněním 
zápisů a jakýchkoli přijatých rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 17 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) obecné, pravidelně aktualizované 
informace o každém projektu společného 
zájmu včetně informací zeměpisných;

(a) obecné, pravidelně aktualizované 
informace o každém projektu společného 
zájmu včetně nezbytných informací 
zeměpisných;

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 3 – návětí

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 a integrovat 
tvorbu energie z obnovitelných zdrojů; 
propojení izolovaných ostrovních 
elektrických systémů s pevninskou částí, 
jehož cílem je mít prospěch 
z integrovaného trhu s elektřinou, zvýšit 
pronikání energie z obnovitelných zdrojů 
a umožnit přenos energie z obnovitelných 
zdrojů na pevninu.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Dotčené členské státy: všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Theodoros Skylakakis
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Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 11

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 propojení regionů s vysokou 
výrobní kapacitou obnovitelné energie a 
potenciálem pro skladování energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Přeshraniční síť pro přepravu oxidu 
uhličitého: rozvoj přepravní 
infrastruktury oxidu uhličitého mezi 
členskými státy a sousedními třetími 
zeměmi s ohledem na rozvoj zachycování 
a ukládání oxidu uhličitého.

vypouští se

Dotčené členské státy: všechny.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) v oblasti oxidu uhličitého: vypouští se
(a) vyhrazené potrubí jiné než těžební 
plynovodní síť sloužící k přepravě 
antropogenního oxidu uhličitého z více 
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než jednoho zdroje, např. průmyslová 
zařízení (včetně elektráren), která 
produkují oxid uhličitý na základě 
spalování nebo jiných chemických reakcí 
sloučenin obsahujících fosilní či nefosilní 
uhlík za účelem trvalého geologického 
uložení oxidu uhličitého podle směrnice 
2009/31/ES;
(b) zařízení pro zkapalňování 
a vyrovnávací skladování oxidu uhličitého 
s cílem jeho další přepravy. Nespadají sem 
infrastruktury v rámci geologických 
formací užívané k trvalému geologickému 
uložení oxidu uhličitého podle směrnice 
2009/31/ES a související povrchová 
a injektážní zařízení;
(c) veškeré vybavení nebo zařízení 
nezbytné pro řádné, bezpečné a efektivní 
fungování daného systému včetně 
ochranných, monitorovacích 
a kontrolních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) U projektů v oblasti elektřiny 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 se každá skupina skládá 
ze zástupců členských států, vnitrostátních 
regulačních orgánů, provozovatelů 
přenosových soustav v souvislosti s jejich 
povinností spolupracovat na regionální 
úrovni v souladu s článkem 6 směrnice 
2009/72/ES a článkem 12 nařízení (ES) č. 
714/2009 a z předkladatelů projektů, 
kterých se týkají jednotlivé priority 
uvedené v příloze I, stejně jako ze zástupců 
Komise, agentury a evropské sítě 

(1) U projektů v oblasti elektřiny 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 se každá skupina skládá 
ze zástupců členských států, vnitrostátních 
regulačních orgánů, provozovatelů 
přenosových soustav v souvislosti s jejich 
povinností spolupracovat na regionální 
úrovni v souladu s článkem 6 směrnice 
2009/72/ES a článkem 12 nařízení (ES) č. 
714/2009, z předkladatelů projektů a 
ostatních zúčastněných stran, včetně 
výrobců, provozovatelů distribučních 
soustav, dodavatelů a organizací na 
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provozovatelů elektrických přenosových 
soustav.

ochranu životního prostředí a organizací 
zastupujících spotřebitele, kterých se 
týkají jednotlivé priority uvedené v příloze 
I, stejně jako ze zástupců Komise, agentury 
a evropské sítě provozovatelů elektrických 
přenosových soustav.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) U projektů v oblasti elektřiny 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 se každá skupina skládá 
ze zástupců členských států, vnitrostátních 
regulačních orgánů, provozovatelů 
přenosových soustav v souvislosti s jejich 
povinností spolupracovat na regionální 
úrovni v souladu s článkem 6 směrnice 
2009/72/ES a článkem 12 nařízení (ES) č. 
714/2009 a z předkladatelů projektů, 
kterých se týkají jednotlivé priority 
uvedené v příloze I, stejně jako ze zástupců 
Komise, agentury a evropské sítě 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav.

(1) U projektů v oblasti elektřiny 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 se každá skupina skládá 
ze zástupců příslušných orgánů členských 
států, vnitrostátních regulačních orgánů, 
provozovatelů přenosových soustav 
v souvislosti s jejich povinností 
spolupracovat na regionální úrovni 
v souladu s článkem 6 směrnice 
2009/72/ES a článkem 12 nařízení (ES) č. 
714/2009 a z předkladatelů projektů, 
kterých se týkají jednotlivé priority 
uvedené v příloze I, stejně jako ze zástupců 
Komise, agentury a evropské sítě 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů v oblasti zemního plynu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 2 se každá skupina skládá 
ze zástupců členských států, vnitrostátních 
regulačních orgánů, provozovatelů 
přepravních soustav v souvislosti s jejich 
povinností spolupracovat na regionální 
úrovni v souladu s článkem 7 směrnice 
2009/73//ES a článkem 12 nařízení (ES) č. 
715/2009 a z předkladatelů projektů, 
kterých se týkají jednotlivé priority 
uvedené v příloze 1, stejně jako ze 
zástupců Komise, agentury a evropské sítě 
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav.

U projektů v oblasti zemního plynu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 2 se každá skupina skládá
ze zástupců příslušných orgánů členských 
států, vnitrostátních regulačních orgánů, 
provozovatelů přepravních soustav 
v souvislosti s jejich povinností 
spolupracovat na regionální úrovni 
v souladu s článkem 7 směrnice 
2009/73//ES a článkem 12 nařízení (ES) č. 
715/2009 a z předkladatelů projektů, 
kterých se týkají jednotlivé priority 
uvedené v příloze 1, stejně jako ze 
zástupců Komise, agentury a evropské sítě 
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů přepravy ropy a oxidu 
uhličitého spadajících do kategorií 
uvedených v příloze II bodech 3 a 4 se 
každá skupina skládá ze 
zástupců členských států, předkladatelů 
projektů, kterých se týkají jednotlivé 
priority uvedené v příloze 1, a Komise.

U projektů přepravy ropy a oxidu 
uhličitého spadajících do kategorií 
uvedených v příloze II bodech 3 a 4 se 
každá skupina skládá ze zástupců 
příslušných orgánů členských států, 
předkladatelů projektů, kterých se týkají 
jednotlivé priority uvedené v příloze 1, 
a Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Sabine Wils
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Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů přepravy ropy a oxidu 
uhličitého spadajících do kategorií 
uvedených v příloze II bodech 3 a 4 se 
každá skupina skládá ze 
zástupců členských států, předkladatelů 
projektů, kterých se týkají jednotlivé 
priority uvedené v příloze 1, a Komise.

U projektů přepravy ropy spadajících do 
kategorií uvedených v příloze II bodech 3 
a 4 se každá skupina skládá ze 
zástupců členských států, předkladatelů 
projektů, kterých se týkají jednotlivé 
priority uvedené v příloze 1, a Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Každá skupina si přizve podle toho, jak 
to bude vhodné s ohledem na provádění 
příslušných priorit určených v příloze I, 
zástupce vnitrostátních správ a regulačních 
orgánů, předkladatele projektů 
a provozovatele přenosových a přepravních 
soustav z kandidátských zemí EU, 
potenciálních kandidátských zemí, 
členských států Evropského hospodářského 
prostoru a Evropského sdružení volného 
obchodu, zástupců institucí 
a orgánů Energetického společenství, zemí 
zahrnutých do evropské politiky sousedství 
a zemí, s nimiž Unie navázala konkrétní 
spolupráci v oblasti energetiky.

(3) Každá skupina si přizve podle toho, jak 
to bude vhodné s ohledem na provádění 
příslušných priorit určených v příloze I, 
zástupce vnitrostátních správ a regulačních 
orgánů, předkladatele projektů, organizace 
na ochranu životního prostředí
a provozovatele přenosových a přepravních 
soustav z kandidátských zemí EU, 
potenciálních kandidátských zemí, 
členských států Evropského hospodářského 
prostoru a Evropského sdružení volného 
obchodu, zástupců institucí 
a orgánů Energetického společenství, zemí 
zahrnutých do evropské politiky sousedství 
a zemí, s nimiž Unie navázala konkrétní 
spolupráci v oblasti energetiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Každá skupina si přizve podle toho, jak 
to bude vhodné s ohledem na provádění 
příslušných priorit určených v příloze I, 
zástupce vnitrostátních správ a regulačních 
orgánů, předkladatele projektů 
a provozovatele přenosových a přepravních 
soustav z kandidátských zemí EU, 
potenciálních kandidátských zemí, 
členských států Evropského hospodářského 
prostoru a Evropského sdružení volného 
obchodu, zástupců institucí 
a orgánů Energetického společenství, zemí 
zahrnutých do evropské politiky sousedství 
a zemí, s nimiž Unie navázala konkrétní 
spolupráci v oblasti energetiky.

(3) Každá skupina si přizve podle toho, jak 
to bude vhodné s ohledem na provádění 
příslušných priorit určených v příloze I, 
zástupce vnitrostátních správ a regulačních 
orgánů, předkladatele projektů, organizace 
na ochranu životního prostředí
a provozovatele přenosových a přepravních 
soustav z kandidátských zemí EU, 
potenciálních kandidátských zemí, 
členských států Evropského hospodářského 
prostoru a Evropského sdružení volného 
obchodu, zástupců institucí 
a orgánů Energetického společenství, zemí 
zahrnutých do evropské politiky sousedství 
a zemí, s nimiž Unie navázala konkrétní 
spolupráci v oblasti energetiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Každá skupina konzultuje 
s organizacemi zastupujícími příslušné 
zúčastněné strany včetně výrobců, 
provozovatelů distribučních soustav, 
dodavatelů a spotřebitelů a u úkolů 
stanovených v čl. 5 odst. 2 včetně
organizací na ochranu životního prostředí. 
Pokud to bude relevantní pro plnění jejích 
úkolů, může skupina organizovat slyšení 
nebo konzultace.

(4) Každá skupina konzultuje 
s organizacemi zastupujícími příslušné 
zúčastněné strany včetně výrobců, 
provozovatelů distribučních soustav, 
dodavatelů a spotřebitelů a organizací na 
ochranu životního prostředí. Pokud to bude 
relevantní pro plnění jejích úkolů, 
zorganizuje skupina slyšení nebo 
konzultace. Skupina pravidelně podává 
veřejnosti souhrnné informace o stavu a 
výsledku svých jednání a organizuje 



AM\897582CS.doc 63/73 PE486.154v01-00

CS

slyšení nebo konzultace před předložením 
svého navrhovaného seznamu, jak je 
uveden v čl. 3 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Každá skupina konzultuje 
s organizacemi zastupujícími příslušné 
zúčastněné strany včetně výrobců, 
provozovatelů distribučních soustav, 
dodavatelů a spotřebitelů a u úkolů 
stanovených v čl. 5 odst. 2 včetně
organizací na ochranu životního 
prostředí. Pokud to bude relevantní pro 
plnění jejích úkolů, může skupina 
organizovat slyšení nebo konzultace.

(4) Každá skupina konzultuje 
s organizacemi zastupujícími příslušné 
zúčastněné strany včetně výrobců, 
provozovatelů distribučních soustav, 
dodavatelů a spotřebitelů. Pokud to bude 
relevantní pro plnění jejích úkolů, může 
skupina organizovat slyšení nebo 
konzultace.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Navrhované projekty přenosu 
a skladování elektřiny spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) jsou součástí nejnovějšího 
dostupného desetiletého plánu rozvoje 
elektrické sítě, vyvinutého evropskou sítí 
provozovatelů přenosových soustav pro 
elektřinu podle článku 8 nařízení (ES) 
714/2009.

(3) U všech projektů společného zájmu 
zahrnutých do celounijního seznamu po 
1. srpnu 2013 projekty přenosu 
a skladování elektřiny spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) jsou součástí nejnovějšího 
dostupného desetiletého plánu rozvoje 
elektrické sítě, vyvinutého evropskou sítí 
provozovatelů přenosových soustav pro 
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elektřinu podle článku 8 nařízení (ES) 
714/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) U všech celounijních seznamů
projektů společného zájmu přijatých po 
1. srpnu 2013 jsou navrhované projekty 
přepravy a skladování plynu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 2 
součástí nejnovějšího dostupného 
desetiletého plánu rozvoje plynárenské sítě, 
vyvinutého evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav pro zemní plyn podle 
článku 8 nařízení (ES) 715/2009.

(4) U všech projektů společného zájmu 
zahrnutých do celounijního seznamu po 
1. srpnu 2013 jsou projekty přepravy 
a skladování plynu spadající do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 2 součástí 
nejnovějšího dostupného desetiletého plánu 
rozvoje plynárenské sítě, vyvinutého 
evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav pro zemní plyn podle článku 8 
nařízení (ES) 715/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Navrhované projekty přepravy oxidu 
uhličitého spadající do kategorie 
stanovené v příloze II bodě 4 jsou 
předkládány jako součást plánu rozvoje 
infrastruktury přeshraniční přepravy 
a ukládání oxidu uhličitého 
vypracovaného více než dvěma členskými 
státy, který má být předložen Komisi 
předmětnými členskými státy nebo 
subjekty určenými těmito členskými státy.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 127
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Příloha IV – 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 250 MW kapacity a 250 
gigawatthodin/rok;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) udržitelnost se měří posouzením 
dopadů infrastruktury elektrické sítě na 
životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) udržitelnost se měří na základě přispění 
projektu ke snížení emisí, k podpoře 
zálohování elektřiny z obnovitelných 

(d) udržitelnost se měří posouzením 
dopadů infrastruktury na životní prostředí 
a na základě přispění projektu ke snížení 
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zdrojů energie nebo konceptu power-to-gas 
a přepravy bioplynu s ohledem na 
očekávané změny klimatických podmínek;

emisí, k podpoře zálohování elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie nebo 
konceptu power-to-gas a přepravy 
bioplynu s ohledem na očekávané změny 
klimatických podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) udržitelnost se posuzuje na základě 
vlivu přenosu na životní prostředí a jeho 
účinnosti a na základě dopadu 
infrastruktury na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Tato metodika je založena na 
společném vstupním souboru dat 
představujících elektrické a plynárenské 
soustavy Unie v letech n+5, n+10, n+15 
a n+20, kde n je rok, ve kterém se analýza 
provádí. Tento datový soubor obsahuje 
nejméně:

(1) Tato metodika je založena na 
společném vstupním souboru dat 
představujících elektrické a plynárenské 
soustavy Unie v letech n+5, n+10, n+15, 
n+20, n+30 a n+40, kde n je rok, ve 
kterém se analýza provádí. Tento datový 
soubor obsahuje nejméně:

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Příloha V – 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 (jak v členských státech, tak 
v sousedních 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Příloha V – 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 

(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 
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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;

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), potenciál pro 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v plynárenství: scénáře poptávky, 
dovoz, ceny paliva (včetně uhlí, zemního 
plynu a ropy), ceny oxidu uhličitého, 
složení přepravní sítě a její vývoj 
s ohledem na všechny nové projekty, pro 
něž bylo přijato konečné rozhodnutí 
o investici a které mají být uvedeny do 
provozu do konce roku n+5.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se netýká českého znění.

Pozměňovací návrh 135
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha V – bod 2
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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 ekologických organizací, 
a zveřejňují se. Komise a agentura 
v příslušných případech zajistí přístup 
k požadovaným obchodním údajům třetích 
stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 náklady na vyřazení z provozu 
a na nakládání s odpady stejně jako další 
vedlejší náklady spojené s dopadem na 
životní prostředí. Tato metodika poskytne 
vodítko v oblasti diskontních sazeb, které 
mají být při výpočtech použity.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Rovana Plumb
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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 založená na 
nákladech v průběhu celého technického 
životního cyklu projektu bere v úvahu 
alespoň tyto náklady: investiční výdaje, 
výdaje na provoz a údržbu a 
environmentální náklady spojené 
s projekty na vybudování, provoz a na 
vyřazení energetické infrastruktury 
z provozu a v případě potřeby i náklady na 
nakládání s odpady. Tato metodika 
poskytne vodítko v oblasti diskontních 
sazeb, které mají být při výpočtech 
použity.

.

Or. ro

Pozměňovací návrh 138
Yves Cochet, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha V – bod 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) budoucí náklady na investice do nové 
výroby a přenosových soustav po celou 
dobu technické životnosti projektu;

(c) budoucí náklady na investice do nové 
výroby a přenosových soustav po celou 
dobu technické životnosti projektu, včetně 
odhadů budoucích nákladů, vycházejících 
z předpokladu, že budou splněny cíle Unie 
a bude dodržen vytyčený přechod na 
nízkouhlíkové energetické systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Yves Cochet, Corinne Lepage
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Návrh nařízení
Příloha V – bod 6 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) čistá ztráta nebo čistý zisk 
ekosystémových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Pavel Poc, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Příloha V – bod 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) odolnost systému včetně odolnosti vůči 
katastrofám a klimatu a zabezpečení 
systému, a to zejména pro evropské 
kritické infrastruktury ve smyslu směrnice 
2008/114/ES;

(b) odolnost systému včetně zabezpečení 
dodávek, odolnosti vůči katastrofám 
a klimatu a zabezpečení systému, a to 
zejména pro evropské kritické 
infrastruktury ve smyslu směrnice 
2008/114/ES;

Or. en

Odůvodnění

Zabezpečení dodávek je v této souvislosti jednou z nedůležitějších otázek.

Pozměňovací návrh 141
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(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 
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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.

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 
obsahuje plné posouzení hospodářských, 
sociálních a ekologických dopadů, zejména 
včetně vnějších nákladů, jako jsou náklady 
spojené s čistým ziskem nebo čistou 
ztrátou ekosystémových služeb, emisemi 
skleníkových plynů a běžných látek 
znečišťujících ovzduší nebo se 
zabezpečením dodávek energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Zúčastněné strany ovlivněné projektem 
společného zájmu včetně příslušných 
orgánů, vlastníků půdy a občanů žijících 
v blízkosti tohoto projektu, široké 
veřejnosti a jejích sdružení, organizací 
nebo skupin jsou v rané fázi rozsáhlým 
způsobem informovány a konzultovány 
otevřeným a transparentním způsobem. 
Pokud je to vhodné, příslušný orgán 
aktivně podporuje aktivity prováděné 
předkladatelem projektu.

(a) Zúčastněné strany ovlivněné projektem 
společného zájmu včetně příslušných 
orgánů, vlastníků půdy a občanů žijících 
v blízkosti tohoto projektu, stejně jako 
jakákoli jiná dotčená veřejnost, jak se 
uvádí ve směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí, jsou v rané 
fázi rozsáhlým způsobem informovány 
a konzultovány otevřeným 
a transparentním způsobem. Pokud je to 
vhodné, příslušný orgán aktivně podporuje 
aktivity prováděné předkladatelem 
projektu.
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Or. lt

Pozměňovací návrh 143
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Příslušné orgány zajistí v případech,
kdy to bude možné, soustředění postupů
veřejných konzultací pro projekty 
společného zájmu. Každá veřejná 
konzultace se týká všech předmětů 
vztahujících se k příslušné fázi řízení 
a jeden předmět vztahující se k příslušné 
fázi řízení nelze řešit v rámci více než 
jedné veřejné konzultace. Předměty veřejné 
konzultace jsou jasně uvedeny v oznámení 
o veřejné konzultaci.

(b) Příslušné orgány zajistí, aby veřejné 
konzultace pro projekty společného zájmu 
byly co nejintenzivnější. Každá veřejná 
konzultace se týká všech předmětů 
vztahujících se k příslušné fázi řízení 
a jeden předmět vztahující se k příslušné 
fázi řízení nelze řešit v rámci více než 
jedné veřejné konzultace. Předměty veřejné 
konzultace jsou jasně uvedeny v oznámení 
o veřejné konzultaci.

Or. it


