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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka by ráda vyslovila uznání Komisi za navržení odůvodněných hlavních směrů 
rozvoje transevropské energetické infrastruktury a považuje tento krok za zásadní k dalšímu 
posílení Evropské unie. Tento návrh stanoví pravidla pro včasný rozvoj a interoperabilitu 
transevropských energetických sítí, aby se dosáhlo cílů v oblasti energetické politiky 
uvedených ve Smlouvě o fungování Evropské unie, kterými je zajistit fungování vnitřního 
trhu s energií, zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii a podporovat energetickou účinnost, 
rozvoj nových a obnovitelných forem energie a součinnost energetických sítí. Navrhovatelka 
se domnívá, že se v tomto případě jedná o obzvlášť důležitou otázku bezpečnosti pro 
Evropskou unii.

Značný počet členských států EU se stále spoléhá na jediného dodavatele energie, čímž je 
porušována zásada řádné správy. Tento stav zásadním způsobem zvyšuje riziko havárie 
v situacích, kdy se dodavatel dostane např. do technických potíží. Tento stav není udržitelný, 
a proto navrhovatelka rovněž uvítala sdělení Komise „Rozpočet – Evropa 2020“ týkající se 
příštího víceletého finančního rámce (2014–2020), které mimo jiné navrhuje vytvořit nástroj 
pro propojení Evropy s cílem podpořit dokončení prioritní energetické, dopravní a digitální 
infrastruktury prostřednictvím jediného fondu s finančními prostředky ve výši 40 miliard eur, 
z nichž 9,1 miliardy eur bude věnováno na energetiku.

Ve svém návrhu Komise doporučuje stanovit omezené množství prioritních projektů v oblasti 
elektrických a plynárenských sítí a infrastruktur na přepravu ropy a oxidu uhličitého. Komise 
určila celkem 12 prioritních projektů v oblasti infrastruktury a odvětví spojených 
s energetikou.

Navrhovatelka by chtěla zdůraznit, že tento návrh se neomezuje pouze na neobnovitelné 
zdroje. S pomocí tohoto nařízení bude Unie moci do roku 2020 dosáhnout svých cílů v oblasti 
klimatu a energie, tedy 20% snížení emisí skleníkových plynů, 20% zvýšení energetické 
účinnosti a 20% nárůstu obnovitelné energie v konečné spotřebě energie. Navrhovatelka 
uvítala, že tento návrh vyjadřuje závazek k velmi důležité problematice udržitelné energetické 
politiky šetrné k životnímu prostředí. Navrhovatelka má obavy týkající se této oblasti, 
domnívá se však, že návrh Komise je vyvážený. Navrhovatelka v této souvislosti zdůrazňuje, 
že by neměly být podporovány projekty poškozující životní prostředí. Jedním z hodnotících 
kritérií projektů společného zájmu je míra udržitelnosti těchto děl. Toto kritérium se měří na 
základě hodnocení snížení emisí skleníkových plynů a dopadu infrastruktury elektrické sítě na 
životní prostředí. Navrhovatelka se domnívá, že Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
by se ve svém stanovisku neměl zaměřovat na problematiku životního prostředí, jelikož výbor 
ENVI, který zodpovídá za tuto oblast, vypracuje své stanovisko.

Navrhovatelka se domnívá, že provedení těchto projektů je zásadní pro dosažení cílů v oblasti 
energetické politiky stanovených Smlouvou o Evropské unii. Zároveň se však domnívá, že 
tato skutečnost nesmí vést ke zvýšení cen energie. Evropští občané potřebují bezpečné 
dodávky energie, což ovšem nesmí zásadním způsobem ovlivnit ceny energie. Navrhovatelka 
lituje skutečnosti, že nebyla provedena hloubková studie vlivu provedení těchto projektů na 
ceny energií. Díky posouzení potřeby těchto projektů a jejich kladnému dopadu na 
hospodářskou soutěž je možné očekávat snížení cen energií.
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Obecně vzato, zvolené oblasti a projekty vztahující se na elektrické a plynárenské sítě 
i na infrastrukturu pro přepravu ropy a oxidu uhličitého budou odhadem vyžadovat náklady 
ve výši 200 miliard eur. Komise se domnívá, že většina těchto projektů bude financována 
soukromými investory, protože jsou finančně rentabilní. Některé projekty se však mají 
zaměřit na menší členské státy a v takových případech nemusí mít soukromí investoři zájem 
o realizaci těchto projektů, protože doba pro proplacení je příliš dlouhá. Proto Komise 
vyčlenila 9,1 miliard eur na financování projektů, které nejsou atraktivní pro soukromé 
investory, ale jsou velmi důležité pro bezpečnost Evropské unie.

Celkově lze říci, že navrhovatelka vítá navržené nařízení a doufá, že nabude účinku podle 
navrženého harmonogramu. Navrhovatelka vyzývá ostatní poslance Parlamentu, Komisi 
a Radu, aby jednali zodpovědně při přijímání tohoto nařízení a neučinili z něj politickou 
záležitost, neboť obdobný vývoj by mohl ohrozit bezpečnost Unie.

Cílem omezeného počtu pozměňovacích návrhů uvedených níže je zdůraznit důležitost 
rozvoje energetické infrastruktury pro jednotný trh obecně a zejména pro evropské podniky 
a spotřebitele. Dva pozměňovací návrhy se zabývají komunikačními aspekty, tedy jazyky, 
v nichž má být přístupná platforma pro transparentnost vytvořená Komisí, a zveřejnění 
příslušných informací ze strany předkladatelů projektů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 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 

(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 
podniků a spotřebitelů v Unii. 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 
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na spotřebitele. evropského průmyslu, a zohlednění dopadu 
na spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění
Viz také odpovídající změna čl. 16 písm. c.

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) projekt vykazuje ekonomickou, sociální 
a environmentální životaschopnost,
především v zájmu fungování vnitřního 
trhu, a dále

Or. en

Odůvodnění
Je třeba zdůraznit význam dobrého zásobování energií v zájmu fungování vnitřního trhu 
a evropských hospodářství .

Pozměňovací návrh 3

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 běžných spotřebitelů,

Or. en

Odůvodnění
Kritéria platná pro projekty inteligentních elektrických sítí by měla konkrétně zohlednit 
koncové uživatele.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění
Projekty inteligentních elektrických sítí by měly konkrétně zohlednit koncové uživatele, tedy 
běžné spotřebitele.

Pozměňovací návrh 5

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 snadný a bezplatný přístup.

Or. en
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Odůvodnění
Pojem „volný přístup“ může být zavádějící vzhledem k jeho užívání v oblasti autorských práv.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění
Je třeba zdůraznit význam dobrého zásobování energií v zájmu fungování vnitřního trhu 
a evropských hospodářství .

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 16 – 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 a počtu 
případů výpadků síťové soustavy, jejich 
příčin a souvisejících ekonomických 
nákladů;

Or. en

Odůvodnění
Viz také odpovídající změna bodu odůvodnění 27.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 17 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví platformu transparentnosti 
infrastruktury, která bude snadno přístupná 
široké veřejnosti. Platforma obsahuje 
následující informace:

Komise stanoví platformu transparentnosti 
infrastruktury, která bude snadno přístupná 
široké veřejnosti ve všech úředních 
jazycích Unie. Platforma obsahuje 
následující informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
 Příloha V – 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 běžné spotřebitele, mezi různými 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
 Příloha V – 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 běžné spotřebitele, mezi různými
členskými státy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
 Příloha V – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění
Je třeba zdůraznit význam dobrého zásobování energií v zájmu fungování vnitřního trhu 
a evropských hospodářství .


