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Pozměňovací návrh 12
Franz Obermayr

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 % 
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 %, 
a zároveň zaručení ochrany úložišť, 
konkurenceschopnosti evropských 
podniků a stálé ochrany zaměstnanosti,
zvýšení podílu obnovitelné energie 
v konečné spotřebě energie na 20 % 
a dosažení 20% zvýšení energetické 
účinnosti do roku 2020. Současně musí 
Unie v delším časovém horizontu do roku 
2050 připravit svou infrastrukturu na 
pokračování přechodu na bezuhlíkové 
energetické systémy.

____________________ ____________________

19 Za příznivých podmínek 30 %.

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a 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 %, např. 
propojením regionů s vysokou kapacitou 
pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
a regionů s potenciálem pro skladování 
elektřiny, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

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 elektřinou a ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES ze dne 13. července 2009 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
zemním plynem zůstává vnitřní trh 
s energií roztříštěný kvůli nedostatečnému 
propojení vnitrostátních energetických sítí. 
Sítě integrované v rámci celé Unie však
mají zásadní význam pro zajištění 

(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 a ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES ze dne 13. července 2009 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
zemním plynem zůstává vnitřní trh 
s energií roztříštěný kvůli nedostatečnému 
propojení vnitrostátních energetických sítí. 
Sítě integrované v rámci celé Unie 
s účinným oddělením činností výroby 
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konkurenceschopného a dobře fungujícího 
integrovaného trhu pro podporu růstu 
a udržitelného rozvoje.

a dodávek od provozu sítě však mají 
zásadní význam pro zajištění 
konkurenceschopného a dobře fungujícího 
integrovaného trhu pro podporu růstu 
a udržitelného rozvoje.

Or. en

Odůvodnění

Třetí balíček zaměřený na liberalizaci trhu s energií je základem pro konkurenceschopný trh 
s energií v EU. Aby se usnadnilo provádění třetího energetického balíčku a dospělo se tak ke 
skutečně liberalizovanému trhu s energií napříč EU, je nezbytné prostřednictvím hlavních 
směrů TEN-E zajistit účinné oddělení vlastnictví výroby a dodávek.

Pozměňovací návrh 15
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Sdělení Komise Energetická politika 
EU: jednání s partnery za našimi hranicemi 
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.

(10) Sdělení Komise Energetická politika 
EU: jednání s partnery za našimi hranicemi 
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 však 
ponejvíce měla posilovat projekty v oblasti 
energetické infrastruktury ve třetích 
zemích v rámci své zahraniční politiky, 
čímž by se zajistila bezpečnost jejích 
dodávek.

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k naléhavosti rozvoje 
energetických infrastruktur musí 
zjednodušení postupů udělování povolení 
doprovázet jasná lhůta pro vydání 
rozhodnutí relevantních příslušných orgánů 
o výstavbě projektu. Tato lhůta by měla 
stimulovat účinnější definici a vyřizování 
postupů a za žádných okolností by neměla 
ohrozit vysoké standardy ochrany 
životního prostředí a účasti veřejnosti.

(24) Vzhledem k naléhavosti rozvoje 
energetických infrastruktur musí 
zjednodušení postupů udělování povolení 
doprovázet jasná lhůta pro vydání 
rozhodnutí relevantních příslušných orgánů 
o výstavbě projektu. Tato lhůta by měla 
napomoci účinněji definovat a vyřizovat 
postupy a neměla by ohrozit ani vysoké 
standardy ochrany životního prostředí 
a účasti veřejnosti, ani podpořit jadernou 
energii prostřednictvím rychlejšího 
přenosu jaderné energie.

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Na čím dál tím integrovanějším 
vnitřním trhu s energií jsou zapotřebí jasná 
a transparentní pravidla přeshraničního 
přidělování nákladů, která urychlí investice 
do přeshraniční infrastruktury. Evropská 
rada na svém zasedání dne 4. února 2011 
připomněla význam podpory regulačního 
rámce, který by byl atraktivní pro investice 
do sítí a jehož sazby by byly stanoveny na 
úrovni odpovídající potřeby financování, 
a vhodného přidělování nákladů 
u přeshraničních investic při současném 
zvýšení hospodářské soutěže 
a konkurenceschopnosti, zejména 
evropského průmyslu, a zohlednění dopadu 
na spotřebitele.

(27) Na čím dál tím integrovanějším 
vnitřním trhu s energií jsou zapotřebí jasná 
a transparentní pravidla přeshraničního 
přidělování nákladů, která urychlí investice 
do přeshraniční infrastruktury v zájmu 
evropských podniků, v neposlední řadě 
malých a středních podniků, pro něž by 
vysoké ceny energií mohly představovat 
zásadní překážku, a v zájmu evropských
spotřebitelů. Evropská rada na svém 
zasedání dne 4. února 2011 připomněla 
význam podpory regulačního rámce, který 
by byl atraktivní pro investice do sítí 
a jehož sazby by byly stanoveny na úrovni 
odpovídající potřeby financování, 
a vhodného přidělování nákladů 
u přeshraničních investic při současném 
zvýšení hospodářské soutěže 
a konkurenceschopnosti, zejména 
evropského průmyslu a malých a středních 



AM\900974CS.doc 7/13 PE488.056v01-00

CS

podniků, a zohlednění dopadu na 
spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) projekt vykazuje ekonomickou, sociální 
a environmentální životaschopnost 
a nebude mít nežádoucí dopady na 
dostupnost pro koncové uživatele ani 
nepovede k narušení spravedlivé 
hospodářské soutěže mezi aktéry na trhu;
a dále

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Konstantinos Poupakis

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, 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, nebo má za cíl spojit ostrovy či 
odlehlé regiony s centrálními regiony 
Unie.

Or. el
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Pozměňovací návrh 20
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– interoperabilita a bezpečný provoz 
systému;

– interoperabilita, bezpečný provoz 
systému a bezpečnost dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Konstantinos Poupakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– interoperabilita a bezpečný provoz
systému;

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

Or. el

Pozměňovací návrh 22
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– fungování trhu a služby zákazníkům, – fungování trhu a služby zákazníkům 
týkající se především domácností,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Olle Schmidt
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– fungování trhu a služby zákazníkům, – fungování trhu a služby zákazníkům 
týkající se především domácností a malých 
a středních podniků,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Konstantinos Poupakis
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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.

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. el

Pozměňovací návrh 26
Olle Schmidt

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, k nimž 
má veřejnost volný a snadný přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

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 

1. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodech 
1 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 
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propojení Evropy]. propojení Evropy].

Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií uvedených v bodu 2 přílohy II 
jsou způsobilé pro finanční podporu Unie 
ve formě grantů na studie a práce a 
finančních nástrojů v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o vytvoření nástroje 
pro propojení Evropy], pokud budou 
provedeny v těch dílčích odvětvích 
plynárenské infrastruktury, v nichž budou 
prováděna ustanovení o oddělení podle 
směrnice 2009/73/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem, a to i v těch členských státech, 
kde platí výjimky pro tuto oblast.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné provést třetí balíček zaměřený na liberalizaci trhu s energií zejména s ohledem na 
trh s plynem a zajistit, aby výroba plynu a dodavatelská činnost byly odděleny a aby byly 
rozděleny stávající monopolní sítě. Tento krok lze usnadnit stanovením podmínky, že finanční 
podporu Unie budou moci obdržet pouze projekty společného zájmu prováděné v odvětvích 
plynárenské infrastruktury členských států, v nichž bude provedeno účinné oddělení 
vlastnictví.

Pozměňovací návrh 28
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě odvětví elektřiny a plynu 
vývoje úrovně propojení mezi členskými 
státy, odpovídajícího vývoje cen energií 
a počtu případů výpadků síťové soustavy, 
jejich příčin a souvisejících ekonomických 
nákladů;

c) v případě odvětví elektřiny a plynu 
vývoje úrovně propojení mezi členskými 
státy, odpovídajícího vývoje cen energií 
pro podniky a spotřebitele v Unii, zejména 
pro malé a střední podniky, a počtu 
případů výpadků síťové soustavy, jejich 
příčin a souvisejících ekonomických 
nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Příloha 1 – 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 dodávek proudu na odlehlých 
ostrovech s pevninou s cílem dokončit 
vnitřní trh s elektřinou, zvýšení podílu 
energie z obnovitelných zdrojů 
a usnadnění přenosu energie 
z obnovitelných zdrojů na pevnině.
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Pozměňovací návrh 31
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářskou soutěž z hlediska tržní síly 
jednotlivých provozovatelů a sbližování 
cen mezi různými členskými státy;

a) hospodářskou soutěž z hlediska tržní síly 
jednotlivých provozovatelů a sbližování 
cen, zejména těch, které ovlivňují 
domácnosti, mezi různými členskými 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářskou soutěž z hlediska tržní síly 
jednotlivých provozovatelů a sbližování 
cen mezi různými členskými státy;

a) hospodářskou soutěž z hlediska tržní síly 
jednotlivých provozovatelů a sbližování 
cen, zejména těch, které ovlivňují 
domácnosti, mezi různými členskými 
státy;

Or. en


