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Pozměňovací návrh 27
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 284 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 194 odst. 
1 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice by měla vycházet z nového „energetického“ právního základu, tj. čl. 194 
odst.1 Smlouvy o fungování EU, neboť slouží cílům, které jsou v tomto odstavci uvedeny. 
Rozhodovacím postupem podle tohoto nového ustanovení je postup spolurozhodování, který 
umožňuje plné zapojení Evropského parlamentu jakožto spoluzákonodárce. 

Pozměňovací návrh 28
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 284 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 194
této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Cílem této legislativy je zjevně přispět k zavedení společné energetické politiky a důležitým 
předpokladem pro vytvoření politiky je monitorování velkých projektů energetické 
infrastruktury. Právním základem by proto mělo být nové ustanovení Lisabonské smlouvy, 
kterým se tato společná energetická politika zavádí (článek 194).
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Pozměňovací návrh 29
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem, jež si Společenství vytyčilo, 
patří zavedení společné energetické 
politiky, jejímž cílem je zabezpečení 
dodávek energie Společenství, přechod na 
systém nízkouhlíkové energetiky 
a fungování konkurenčních trhů s energií. 

(1) Cíli, jež si Společenství vytyčilo, jsou
zavedení společné solidární energetické 
politiky, jejímž cílem je zabezpečení 
dodávek energie Společenství, přechod na 
vysoce efektivní systém nízkouhlíkové 
energetiky a solidární fungování trhů 
s energií založených na korektní 
hospodářské soutěži v rámci společného 
trhu.

Or. pl

Odůvodnění

Nejde pouze o fungování konkurenčních trhů, ale o to, aby byla tato hospodářská soutěž na 
společném trhu korektní, energetická politika aby pak byla solidární a založená na vysoce 
efektivních technologiích, jež zaručují nízkou produkci emisí.

Pozměňovací návrh 30
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem, jenž si Společenství vytyčilo, 
patří zavedení společné energetické 
politiky, jejímž cílem je zabezpečení 
dodávek energie Společenství, přechod na 
systém nízkouhlíkové energetiky
a fungování konkurenčních trhů s energií.

(1) Cílem, jenž si Společenství vytyčilo, je
zavedení společné energetické politiky, 
jejímž cílem je zabezpečení dodávek 
energie Společenství, přechod na 
energeticky účinné hospodářství založené 
na obnovitelné energii a fungování 
konkurenčních trhů s energií.

Or. en

Odůvodnění

Úspora energie a energetická účinnost jsou z hlediska nákladů nejefektivnějším způsobem, jak 
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snížit v EU emise uhlíku. Do roku 2050 by hospodářství EU mělo být založeno na energii 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 31
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Jedním z aspektů takové politiky je 
získání celkového obrazu vývoje investic 
do energetické infrastruktury ve 
Společenství. Měl by Společenství umožnit 
provádět nezbytná srovnání a hodnocení 
a přijímat příslušná opatření na základě 
správných údajů a analýz, zejména pokud 
se týká budoucí rovnováhy mezi nabídkou 
a poptávkou v odvětví energetiky.

(2) Jedním z aspektů takové politiky je 
získání celkového obrazu vývoje investic 
do energetické infrastruktury ve 
Společenství. Měl by Společenství umožnit 
provádět nezbytná srovnání a hodnocení 
a přijímat příslušná opatření na základě 
správných údajů a analýz, zejména pokud 
se týká budoucí rovnováhy mezi nabídkou 
a poptávkou v odvětví energetiky, a to na 
základě komplexních veřejných 
konzultací, do nichž budou zapojeny 
všechny příslušné skupiny a sdružení.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla energetické scénáře ES vytvářet za plné účasti veřejnosti.

Pozměňovací návrh 32
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Energetické prostředí ve Společenství 
i mimo něj se v posledních letech výrazně 
změnilo a v důsledku toho jsou investice 
do energetické infrastruktury zásadní 
otázkou pro zabezpečení dodávek energie 
Společenství, pro fungování vnitřního trhu 
a pro přechod na systém nízkouhlíkové 

(3) Energetické prostředí ve Společenství 
i mimo něj se v posledních letech 
z hlediska zásobování výrazně negativně
změnilo a v důsledku toho jsou investice 
do energetické infrastruktury zásadním 
problémem, který je třeba vyřešit pro 
zabezpečení pravidelných dodávek energie 
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energetiky, jehož cestou se Společenství 
vydalo.

Společenství, pro nerušené fungování 
vnitřního trhu a pro přechod na vysoce 
efektivní systém nízkouhlíkové energetiky, 
jehož cestou se Společenství vydalo.

Or. pl

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit nejen to, že se energetické prostředí změnilo, ale že jsou to změny 
negativní, vyvolávající narušení pravidelných dodávek energie na vnitřní trh EU.

Pozměňovací návrh 33
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Energetické prostředí ve Společenství 
i mimo něj se v posledních letech výrazně 
změnilo a v důsledku toho jsou investice 
do energetické infrastruktury zásadní 
otázkou pro zabezpečení dodávek energie 
Společenství, pro fungování vnitřního trhu 
a pro přechod na systém nízkouhlíkové 
energetiky, jehož cestou se Společenství 
vydalo.

(3) Energetické prostředí ve Společenství 
i mimo něj se v posledních letech výrazně 
změnilo a v důsledku toho jsou investice 
do energetické infrastruktury zásadní 
otázkou pro zabezpečení dodávek energie 
Společenství, pro fungování vnitřního trhu 
a pro přechod na energeticky účinné 
hospodářství založené na obnovitelné 
energii, jehož cestou se Společenství 
vydalo.

Or. en

Odůvodnění

Úspora energie a energetická účinnost jsou z hlediska nákladů nejefektivnějším způsobem, jak 
snížit v EU emise uhlíku. Do roku 2050 by hospodářství EU mělo být založeno na energii 
z obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 34
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Nový energetický kontext vyžaduje 
významné investice do veškeré 
infrastruktury ve všech odvětvích 
energetiky, stejně jako vývoj nových druhů 
infrastruktury a rozšíření nových 
technologií na trhu. Liberalizace odvětví 
energetiky a další integrace vnitřního trhu 
poskytuje větší prostor pro investice ze 
strany hospodářských subjektů a nové 
politické požadavky, například cíle 
s dopadem na palivovou skladbu, současně 
změní politiky členských států směrem 
k nové a/nebo modernizované energetické 
infrastruktuře.

(4) Nový energetický kontext vyžaduje 
významné investice do veškeré 
infrastruktury, zejména v odvětví 
obnovitelné energie a energetické 
účinnosti, stejně jako vývoj nových druhů 
infrastruktury a rozšíření nových 
technologií na trhu. Liberalizace odvětví 
energetiky a další integrace vnitřního trhu 
poskytuje větší prostor pro investice ze 
strany hospodářských subjektů a nové 
politické požadavky, například cíle 
s dopadem na palivovou skladbu, současně 
změní politiky členských států směrem 
k nové a/nebo modernizované energetické 
infrastruktuře.

Or. en

Odůvodnění

Úspora energie a energetická účinnost jsou z hlediska nákladů nejefektivnějším způsobem, jak 
snížit v EU emise uhlíku. Do roku 2050 by hospodářství EU mělo být založeno na energii 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 35
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Členské státy by za tímto účelem měly 
vždy zvážit snížení spotřeby energie 
v souladu s 20% cílem EU v oblasti 
energetické účinnosti, neboť se z hlediska 
nákladů jedná o nejefektivnější způsob, 
jak dosáhnout cílů pro snížení emisí 
skleníkových plynů a zdokonalovat 
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stávající infrastrukturu a dále na ní 
stavět, než budou provedeny investice do 
infrastruktury nové. Investiční projekty 
v oblasti energetické infrastruktury by 
měly být plně v souladu s cílem využívat 
v roce 2020 nejméně 20 % energie 
z udržitelných obnovitelných zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení je třeba vnímat v kontextu stávajících právních předpisů ES v oblasti klimatu 
a odvozené scénáře by měly být plně v souladu se stávajícími cíli ES a přispívat k jejich 
splnění.

Pozměňovací návrh 36
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vzhledem k novým politickým cílům 
a tržnímu vývoji by se měla věnovat větší 
pozornost investicím do energetické 
infrastruktury ve Společenství, zejména 
s cílem předvídat problémy, podporovat 
nejlepší praxi a zavést do budoucího 
vývoje energetického systému ve 
Společenství větší transparentnost.

(5) Vzhledem k cílům energetické politiky
a tržnímu vývoji by se měla věnovat větší 
pozornost prioritním investicím do 
energetické infrastruktury ve Společenství, 
zejména s cílem předvídat problémy 
s zabezpečením dodávek, podporovat 
nejlepší praxi a zavést do budoucího 
vývoje vzájemně provázaných 
energetických systémů ve Společenství 
větší transparentnost.

Or. pl

Odůvodnění

Je nutné určit investiční priority, na kterých závisí zabezpečení dodávek, také díky přepravě 
mezi systémy členských států.
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Pozměňovací návrh 37
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Komise a zejména středisko pro 
sledování trhu s energií by proto měly mít 
k dispozici přesné údaje o investičních 
projektech včetně projektů vyřazování 
z provozu, týkajících se nejdůležitějších 
součástí energetického systému 
Společenství.

(6) Komise a zejména středisko pro 
sledování trhu s energií by proto měly mít 
za účelem zajištění investičních priorit
k dispozici přesné údaje o současných 
i budoucích investičních projektech včetně 
projektů dočasného nebo trvalého
vyřazování části infrastruktury z provozu, 
týkajících se nejdůležitějších součástí 
energetického systému Společenství.

Or. pl

Odůvodnění

Investiční priority v oblasti monitorované infrastruktury by se měly týkat jak současných, tak 
budoucích plánů a rovněž zohledňovat dočasné nebo trvalé odpojení.

Pozměňovací návrh 38
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Údaje a informace o předvídatelném 
vývoji výrobní, přepravní a skladovací 
kapacity a projektů v různých odvětvích 
energetiky jsou v zájmu Společenství. Je 
proto třeba zajistit, aby se Komisi 
oznamovaly investiční projekty, na nichž 
byly zahájeny práce nebo které mají být 
zahájeny do pěti let, a projekty, jejichž 
cílem je vyřadit do tří let infrastrukturu 
z provozu.

(7) Údaje a informace o předvídatelném 
vývoji výrobní, přepravní a skladovací 
kapacity a projektů v různých odvětvích 
energetiky jsou v zájmu Společenství. Je 
proto třeba zajistit, aby se Komisi 
oznamovaly investiční projekty, na nichž 
byly zahájeny práce nebo které mají být 
zahájeny do pěti let, a projekty, jejichž 
cílem je vyřadit do tří let infrastrukturu 
z provozu. Aby bylo vyjasněno, v které fázi 
by měly být plánované investiční projekty 
oznámeny, mělo by se toto nařízení 
vztahovat pouze na ty projekty, které byly 
schváleny příslušným orgánem, tedy na ty, 
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jimž bylo uděleno nezbytné povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Údaje a informace o předvídatelném 
vývoji výrobní, přepravní a skladovací 
kapacity a projektů v různých odvětvích 
energetiky jsou v zájmu Společenství. Je 
proto třeba zajistit, aby se Komisi 
oznamovaly investiční projekty, na nichž 
byly zahájeny práce nebo které mají být
zahájeny do pěti let, a projekty, jejichž 
cílem je vyřadit do tří let infrastrukturu 
z provozu.

(7) Údaje a informace o předvídatelném 
vývoji výrobní, přepravní a skladovací 
kapacity a projektů v různých odvětvích 
energetiky jsou v zájmu budoucích 
investic Společenství. Je proto třeba zajistit 
podmínky, aby se Komisi, a zejména 
středisku pro sledování trhu oznamovaly 
plány a investiční projekty, na nichž byly 
zahájeny práce nebo které budou zahájeny 
do pěti let, a projekty, jejichž cílem je 
dočasně nebo trvale vyřadit do pěti let 
infrastrukturu částečně nebo zcela
z provozu.

Or. pl

Odůvodnění

Informace týkající se celé infrastruktury nebo její části vyřazované během pěti namísto tří let 
vytvářejí lepší horizont plánování.

Pozměňovací návrh 40
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členské státy by pro tyto účely měly 
oznamovat Komisi údaje a informace 
o investičních projektech týkajících se 
výroby, skladování a přepravy ropy, 

(10) Členské státy by pro tyto účely měly 
oznamovat Komisi údaje a informace 
o investičních projektech v oblasti 
energetické infrastruktury týkajících se 
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zemního plynu, elektřiny, biopaliv a oxidu 
uhličitého, jež jsou plánovány nebo 
realizovány na jejich území. Dotčené 
podniky by měly mít povinnost oznamovat 
příslušné údaje a informace členskému 
státu.

výroby, skladování a přepravy ropy, plynu, 
uhlí, vytápění a chlazení, včetně 
dálkového vytápění a chlazení, 
obnovitelných pohonných hmot pro 
dopravu, elektřiny a zachycování, 
přepravy a ukládání oxidu uhličitého, jež 
jsou plánovány nebo realizovány na jejich 
území. Dotčené podniky by měly mít 
povinnost oznamovat příslušné údaje 
a informace členskému státu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje rozsah tohoto nařízení a rozšiřuje jej tak, aby se 
vztahovalo na všechny zdroje energie a úplný řetězec infrastruktury související s různými 
druhy zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 41
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členské státy by pro tyto účely měly 
oznamovat Komisi údaje a informace 
o investičních projektech týkajících se 
výroby, skladování a přepravy ropy, 
zemního plynu, elektřiny, biopaliv a oxidu 
uhličitého, jež jsou plánovány nebo 
realizovány na jejich území. Dotčené 
podniky by měly mít povinnost oznamovat 
příslušné údaje a informace členskému 
státu.

(10) Členské státy by pro tyto účely měly 
oznamovat Komisi údaje a informace 
o investičních projektech týkajících se 
výroby, skladování a přepravy ropy, 
zemního plynu, elektřiny, biopaliv, uhlí
a oxidu uhličitého, jež jsou plánovány nebo 
realizovány na jejich území. Dotčené 
podniky by měly mít povinnost oznamovat 
členskému státu nebo, v případě 
nadnárodních sítí, členským státům, 
příslušné údaje a informace umožňující 
monitorování průběhu realizace 
ohlašovaných plánů.

Or. pl

Odůvodnění

Proč je v diskuzi o plynu a ropě opomíjen důležitý zdroj primární energie – uhlí? 
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Monitorování by mělo zahrnovat také průběh realizace ohlašovaných plánů, zejména pak 
zpoždění, protože teprve toto zvýší transparentnost.

Pozměňovací návrh 42
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se zamezilo vzniku nepřiměřené 
administrativní zátěže a minimalizovaly se 
náklady pro členské státy a podniky, 
zejména malé a střední podniky, mělo by 
toto nařízení umožňovat osvobození 
členských států a podniků od povinností 
podávat zprávy za předpokladu, že jsou 
rovnocenné informace Komisi 
poskytovány na základě právních předpisů 
EU pro odvětví energetiky přijatých 
Evropskou unií, jejichž cílem je dosažení 
cílů konkurenčních evropských trhů 
s energií, udržitelnosti evropského 
energetického systému a zabezpečení 
dodávek energie do Evropského 
společenství.

(12) Aby se zamezilo vzniku nepřiměřené 
administrativní zátěže a minimalizovaly se 
náklady pro členské státy a podniky, 
zejména malé a střední podniky, mělo by 
toto nařízení umožňovat osvobození 
členských států a podniků od povinností 
podávat zprávy za předpokladu, že jsou 
rovnocenné informace Komisi 
poskytovány na základě právních předpisů 
EU pro odvětví energetiky přijatých 
Evropskou unií, jejichž cílem je dosažení 
cílů konkurenčních evropských trhů 
s energií, udržitelnosti evropského 
energetického systému a zabezpečení 
dodávek energie do Evropského 
společenství. Mělo by se tedy zamezit 
jakýmkoli požadavkům na dvojí podávání 
zpráv specifikovaných ve třetím 
energetickém liberalizačním balíčku 
(směrnice 2009/72/ES, směrnice 
2009/73/ES, nařízení (ES) č. 713/2009, 
nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení (ES) 
č. 715/2009).

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Členské státy, jimi pověřené 
subjekty nebo případně subjekty pověřené 
prováděním specifických investičních 
plánů v odvětví energetiky EU zajistí 
kvalitu, relevanci, přesnost, jasnost, 
včasnost a soudržnost údajů a informací, 
které oznamují Komisi a zajistí přitom 
důvěrnost obchodně citlivých údajů nebo 
informací.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění souladu s článkem 6 je nutné doplnit bod odůvodnění, který odkazuje na 
odpovědnost členských států, jimi pověřeného subjektu nebo případně subjektů pověřených 
prováděním specifických investičních plánů v odvětví energetiky EU za zajištění kvality a 
relevance poskytovaných údajů a současně za zajištění zachování důvěrnosti obchodně 
citlivých údajů a informací.

Pozměňovací návrh 44
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Komise a zejména středisko pro 
sledování trhu s energií by měly 
poskytovat pravidelnou analýzu napříč 
odvětvími týkající se strukturálního vývoje 
a perspektiv energetického systému 
Společenství a tam, kde je to na místě, 
soustředěnější analýzu některých aspektů 
tohoto energetického systému; tato analýza 
by měla přispět zejména ke zjištění
možných mezer v infrastruktuře 
a investicích s cílem dosáhnout 

(15) Komise a zejména středisko pro 
sledování trhu s energií by měly 
poskytovat pravidelnou analýzu napříč 
odvětvími týkající se strukturálního vývoje 
a perspektiv energetického systému 
Společenství a tam, kde je to na místě, 
soustředěnější analýzu některých aspektů 
tohoto energetického systému; tato analýza 
by měla doplňovat vnitrostátní přístup, 
vytvořit regionální rozměr a měla by
přispět zejména k posílení zabezpečení 
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v dlouhodobém horizontu v odvětví 
energetiky rovnováhy mezi nabídkou 
a poptávkou.

dodávek energie zjištěním možných mezer 
v infrastruktuře a investicích 
a souvisejících rizik s cílem dosáhnout 
v dlouhodobém horizontu v odvětví 
energetiky rovnováhy mezi nabídkou 
a poptávkou.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Malé a střední podniky by měly mít 
možnost využívat přínosů sledování 
a podávání zpráv o energetických 
investičních projektech, jež jsou 
výsledkem tohoto nařízení díky tomu, že 
shromážděné údaje budou zveřejněny 
a budou dlouhodobě přispívat k novým 
a lépe koordinovaným investičním 
trendům.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Komisi mohou být nápomocni 
odborníci z členských států nebo jiní 
kvalifikovaní odborníci; s cílem dospět ke 
společnému porozumění a podporovat 
transparentnost ohledně budoucího vývoje, 
na níž mají obzvláštní zájem subjekty, 
které nově vstupují na trh.

(16) Komisi mohou být nápomocni 
odborníci z členských států nebo jiní 
kvalifikovaní odborníci; s cílem dospět ke 
společnému pochopení případných mezer 
v infrastruktuře a souvisejících rizik
a podporovat transparentnost ohledně 
budoucího vývoje, na níž mají obzvláštní 
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zájem subjekty, které nově vstupují na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Vzhledem k rámci pro pravidelné 
podávání zpráv by měla Komise členským 
státům poskytnout hodnocení opatření 
nezbytných ke snížení rizik 
nedostatečných nebo nepřiměřených 
investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení zřizuje společný rámec, 
jehož prostřednictvím se Komisi oznamují 
údaje a informace o investičních projektech 
do energetické infrastruktury v odvětví 
ropy, zemního plynu, elektřiny a biopaliv
a souvisejících s oxidem uhličitým, který 
tato odvětví vytvářejí.

1. Toto nařízení zřizuje společný rámec, 
jehož prostřednictvím se Komisi oznamují 
údaje a informace o investičních projektech 
do energetické infrastruktury v odvětví 
ropy, plynu, uhlí, obnovitelných 
pohonných hmot pro dopravu, vytápění 
a chlazení, včetně dálkového vytápění 
a chlazení, elektřiny a nosičů energie, 
zejména vodíku, a skladování energie a 
o investičních projektech souvisejících se 
zachycováním, přepravou a ukládáním 
oxidu uhličitého a s jadernými zařízeními 
s výjimkou jaderných elektráren.

Or. en



PE430.916v01-00 16/61 AM\798540CS.doc

CS

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje rozsah tohoto nařízení a rozšiřuje jej tak, aby se 
vztahovalo na všechny zdroje energie a úplný řetězec infrastruktury související s různými 
druhy zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 49
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení zřizuje společný rámec, 
jehož prostřednictvím se Komisi oznamují 
údaje a informace o investičních 
projektech do energetické infrastruktury 
v odvětví ropy, zemního plynu, elektřiny 
a biopaliv a souvisejících s oxidem 
uhličitým, který tato odvětví vytvářejí.

1. Toto nařízení zřizuje společný rámec, 
jehož prostřednictvím se Komisi oznamují 
informace týkající se údajů o investičních 
projektech do energetické infrastruktury 
v odvětví ropy, zemního plynu, uhlí, 
biopaliv, jaderného paliva a elektřiny 
založených na těchto nosičích energie
a souvisejících se zachycováním 
a využíváním oxidu uhličitého 
vytvářeného na jednotku vyprodukované 
energie.

Or. pl

Odůvodnění

V původní verzi se hovoří např. o biopalivech, ale nosiče jako uhlí a jaderná paliva jsou 
opomíjeny.

Pozměňovací návrh 50
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení zřizuje společný rámec, 
jehož prostřednictvím se Komisi oznamují 
údaje a informace o investičních projektech 
do energetické infrastruktury v odvětví 

1. Toto nařízení zřizuje společný rámec, 
jehož prostřednictvím se Komisi oznamují 
údaje a informace o investičních projektech 
do energetické infrastruktury v odvětví 
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ropy, zemního plynu, elektřiny a biopaliv a 
souvisejících s oxidem uhličitým, který 
tato odvětví vytvářejí.

ropy, zemního plynu, elektřiny a biopaliv, 
které se uskutečňují na území Evropské 
unie, a rovněž o projektech, které 
uskutečňují evropské podniky ve třetích 
zemích, a o investičních projektech
souvisejících s oxidem uhličitým, který 
tato odvětví vytvářejí.

Or. ro

Odůvodnění

Upřesnění textu.

Pozměňovací návrh 51
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení zřizuje společný rámec, 
jehož prostřednictvím se Komisi oznamují 
údaje a informace o investičních projektech 
do energetické infrastruktury v odvětví 
ropy, zemního plynu, elektřiny a biopaliv 
a souvisejících s oxidem uhličitým, který 
tato odvětví vytvářejí.

1. Toto nařízení zřizuje společný rámec, 
jehož prostřednictvím se Komisi oznamují 
údaje a informace o investičních projektech 
do energetické infrastruktury v odvětví 
ropy, zemního plynu, elektřiny a biopaliv 
a souvisejících se zachycováním 
a ukládáním oxidu uhličitého, který tato 
odvětví vytvářejí.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.



PE430.916v01-00 18/61 AM\798540CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 52
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na druhy 
investičních projektů uvedených v příloze, 
u nichž byly zahájeny práce nebo které 
mají být zahájeny do pěti let, nebo které 
mají být do tří let vyřazeny z provozu.

2. Toto nařízení se vztahuje na druhy 
investičních projektů uvedených v příloze, 
u nichž byly zahájeny práce nebo které 
mají být zahájeny do deseti let, nebo které 
mají být do pěti let vyřazeny z provozu.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely vypracování příslušných studií a scénářů je důležité, aby byla působnost nařízení 
prodloužena tak, aby se vztahovalo i na dlouhodobější projekty.

Pozměňovací návrh 53
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na druhy 
investičních projektů uvedených v příloze, 
u nichž byly zahájeny práce nebo které 
mají být zahájeny do pěti let, nebo které 
mají být do tří let vyřazeny z provozu.

2. Toto nařízení se vztahuje na druhy 
investičních projektů uvedených v příloze, 
u nichž byly zahájeny práce nebo které 
mají být zahájeny do pěti let, nebo které 
mají být do pěti let vyřazeny z provozu.

Or. pl

Odůvodnění

Informace týkající se celé infrastruktury nebo její části vyřazované během pěti namísto tří let 
vytvářejí lepší horizont plánování.
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Pozměňovací návrh 54
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „infrastrukturou“ se rozumí jakýkoli typ 
zařízení nebo část zařízení související 
s výrobou, přepravou a skladováním 
energie nebo oxidu uhličitého;

1) „infrastrukturou“ se rozumí jakýkoli typ 
zařízení nebo část zařízení související 
s výrobou, přepravou a skladováním 
energie a nosičů energie nebo oxidu 
uhličitého;

Or. pl

Odůvodnění

Energii je možné skladovat ve smyslu fyzikálního chápání tohoto pojmu, tj. tepelnou, 
elektrickou, nebo potenciální energii (např. vody), ale také energii chemickou obsaženou 
v takových nosičích energie jako jsou uhlovodíky, uhlík, vodík a jiné.

Pozměňovací návrh 55
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vyřazení stávající infrastruktury 
z provozu;

c) dočasné nebo trvalé vyřazení celé
stávající infrastruktury nebo její části
z provozu;

Or. pl

Odůvodnění

Vyřazení z provozu může být dočasné nebo trvalé, dané opravami, nebo dokonce záměrnými 
prostoji.
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Pozměňovací návrh 56
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) renovace a využití přepravních 
systémů pro zemní plyn a ropu, zavedení 
systémů řízení a sběru údajů v reálném 
čase, vytvoření a využití systémů pro 
zvýšení bezpečnosti dodávek zemního 
plynu,

Or. ro

Odůvodnění

Je důležité, aby do definice investičních projektů byla zařazena renovace a využití 
přepravních systémů pro zemní plyn a ropu, systémů řízení a sběru údajů v reálném čase a 
systémů pro zvýšení bezpečnosti dodávek zemního plynu.

Pozměňovací návrh 57
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) rozvoj nových propojovacích vedení 
pro přenosové energetické soustavy mezi 
Evropskou unií a sousedními zeměmi;

Or. ro

Odůvodnění

Je důležité, aby sem byla zařazena i propojovací vedení pro přenosové energetické systémy 
mezi EU a sousedními zeměmi.
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Pozměňovací návrh 58
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „plánovanými investičními projekty“ se 
rozumí projekty před zahájením výstavby 
a před vynaložením kapitálových nákladů 
nebo předtím, než dojde k vyřazení 
z provozu, včetně investičních projektů, 
jejichž hlavní aspekty (umístění, 
dodavatel, podnik, technické aspekty atd.) 
mohou být zcela nebo zčásti předmětem 
dalšího přezkumu nebo konečného 
schválení;

3) „plánovanými investičními projekty“ se 
rozumí projekty, jimž byla udělena 
všechna nezbytná povolení;

Or. en

Odůvodnění

Některé projekty se možná z původní fáze plánování nikdy dále nerozvinou a/nebo by mohly 
mít problémy s udělováním nezbytných povolení během pozdější fáze a v důsledku toho by 
nakonec k investicím nikdy nedošlo. Komise tedy bude posuzovat pouze ty projekty, jimž byla 
udělena všechna nezbytná povolení.

Pozměňovací návrh 59
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „plánovanými investičními projekty“ se 
rozumí projekty před zahájením výstavby 
a před vynaložením kapitálových nákladů 
nebo předtím, než dojde k vyřazení 
z provozu, včetně investičních projektů, 
jejichž hlavní aspekty (umístění, dodavatel, 
podnik, technické aspekty atd.) mohou být 
zcela nebo zčásti předmětem dalšího 
přezkumu nebo konečného schválení;

3) „plánovanými investičními projekty“ se 
rozumí projekty před zahájením výstavby 
a před vynaložením kapitálových nákladů 
nebo předtím, než dojde k vyřazení 
z provozu, včetně investičních projektů, 
jejichž hlavní aspekty (umístění, dodavatel, 
podnik, vybrané základní technické 
a provozní aspekty neprozrazující 
obchodní tajemství atd.) mohou být zcela 
nebo zčásti předmětem dalšího přezkumu 
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nebo konečného schválení;

Or. pl

Odůvodnění

Obchodní tajemství nemůže být absolutně prozrazeno zveřejněním provozních aspektů; pouze 
prostřednictvím zveřejnění některých vybraných aspektů technických.

Pozměňovací návrh 60
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „výrobou“ se rozumí výroba elektřiny 
a zpracování paliv, včetně biopaliv;

6) „výrobou“ se rozumí výroba ropy, plynu 
a uhlí nebo výroba elektřiny včetně 
kombinované výroby tepla a energie nebo 
produkce tepla včetně vytápění a chlazení 
nebo zpracování paliv, včetně biopaliv;

Or. en

Odůvodnění

Definice by měla být vyjasněna, aby odrážela působnost nařízení a odpovídala použití tohoto 
termínu v příloze.

Pozměňovací návrh 61
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „energetickým systémem“ se rozumí 
uzavřená soustava výroby energie, její 
přepravy, distribuce a využívání v rámci 
jednoho členského státu nebo regionu;

Or. pl
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Odůvodnění

Jde o uzavřený vnitrostátní energetický systém bez možnosti přeshraniční přepravy energie.

Pozměňovací návrh 62
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „zachycováním“ se rozumí proces
zachycování oxidu uhličitého 
z průmyslových zařízení za účelem 
skladování;

Or. en

Odůvodnění

Definice v souladu se směrnicí 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009.

Pozměňovací návrh 63
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „přepravou“ se rozumí přenos zdrojů
energie, produktů nebo oxidu uhličitého 
prostřednictvím sítě, zejména:

7) „přepravou“ se rozumí přenos elektrické
energie a plynných či kapalných paliv
nebo oxidu uhličitého prostřednictvím sítě, 
zejména:

a) prostřednictvím plynovodů, kromě 
těžební plynovodní sítě a kromě části 
plynovodů využívané primárně 
v souvislosti s místní distribucí;

a) prostřednictvím plynovodů, kromě 
těžební plynovodní sítě a kromě části 
plynovodů využívaných primárně 
v souvislosti s místní distribucí;

b) prostřednictvím propojených systémů 
velmi vysokého a vysokého napětí a jiných 
než systémů využívaných primárně 
v souvislosti s místní distribucí;

b) prostřednictvím propojených systémů 
velmi vysokého a vysokého napětí a jiných 
než systémů využívaných primárně 
v souvislosti s místní distribucí;
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Or. pl

Odůvodnění

Přeprava se netýká pouze nosičů energie – plynu, kapalných nebo pevných paliv, ale také 
elektrické energie.

Pozměňovací návrh 64
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 7 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „propojovacím vedením“ se rozumí 
přeshraniční mezisystémové spojení 
přepravní elektrické sítě nebo potrubí pro 
přepravu plynných nebo kapalných 
uhlovodíků a produktů odplyňování, 
zplynování a zkapalnění uhlí s možností 
jednostranné nebo oboustranné přepravy;

Or. pl

Odůvodnění

Pojem „propojovací vedení“ se týká zařízení, jejichž funkce spočívá ve vzájemném propojení, 
a tudíž otevření doposud uzavřených energetických systémů.

Pozměňovací návrh 65
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 7 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) prostřednictvím potrubí dálkového 
vytápění a chlazení;

Or. en
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Odůvodnění

V návrhu nařízení se v definici „přepravy“ neuvádí dálkové vytápění a chlazení. Ačkoli mají 
sítě dálkového vytápění a chlazení místní povahu, měly by být investice do dálkového vytápění 
a chlazení uvedeny jako přínosy získané z přínosů sítě celé EU z hlediska zabezpečení 
dodávek, zvýšení energetické účinnosti a snížení emisí. Kromě toho jsou hlavní vstupní 
překážkou většího rozšíření dálkového vytápění a chlazení v Evropě investiční náklady, ačkoli 
náklady na infrastrukturu nahrazují díky využití recyklace tepla náklady na palivo.

Pozměňovací návrh 66
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 8 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „úložištěm“ se rozumí systém 
uzavřených skladovacích zásobníků, nebo 
vymezená geologická struktura 
představující uzavřený skladovací prostor;

Or. pl

Odůvodnění

Také úložiště je materiálním prvkem infrastruktury.

Pozměňovací návrh 67
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„skladováním“ se rozumí trvalé nebo 
dočasné skladování zdrojů energie nebo 
oxidu uhličitého v nadzemní a podzemní 
infrastruktuře nebo geologických 
úložištích;

b) „skladováním“ se rozumí trvalé nebo 
dočasné skladování tepelné či elektrické 
energie, nosičů energie nebo oxidu 
uhličitého v nadzemní a podzemní 
infrastruktuře nebo geologických 
skladištích čili úložištích;

Or. pl
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Odůvodnění

Nová definice pojmu rozšiřuje chápání funkce hromadění energie nebo nosičů energie.

Pozměňovací návrh 68
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „skladováním“ se rozumí trvalé nebo 
dočasné skladování zdrojů energie nebo 
oxidu uhličitého v nadzemní a podzemní 
infrastruktuře nebo geologických 
úložištích;

8) „skladováním“ se rozumí trvalé nebo 
dočasné skladování zdrojů energie 
v nadzemní a podzemní infrastruktuře nebo 
geologických úložištích nebo trvalé a pro 
životní prostředí bezpečné zadržení oxidu 
uhličitého v podzemních geologických 
formacích;

Or. en

Odůvodnění

Definice skladování oxidu uhličitého by měla být v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu 
uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006.

Pozměňovací návrh 69
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) primární zdroje energie, jako je ropa, 
zemní plyn nebo uhlí, nebo přeměněné 
zdroje energie, jako je elektřina;

a) primární zdroje energie, jako je ropa, 
zemní plyn, uhlí či jaderná paliva nebo 
přeměněné zdroje energie, jako je 
elektřina;

Or. pl
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Odůvodnění

Také jaderná paliva jsou primárním zdrojem energie.

Pozměňovací návrh 70
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 10 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obnovitelné zdroje energie včetně 
elektřiny z vodních zdrojů, biomasy, 
větrné, sluneční, přílivové a geotermální 
energie;

Netýká se českého znění.

Or. pl

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 71
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „jaderným zařízením“ se rozumí:
a) obohacovací závod, závod na výrobu 
jaderného paliva, jaderná elektrárna, 
závod na přepracování, výzkumný reaktor, 
sklad vyhořelého paliva a 
b) sklad radioaktivního odpadu, který se 
nachází na tomtéž místě jako jaderné 
zařízení uvedené v písmenu a) a je s ním 
přímo spojen;

Or. en
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Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat na celý řetězec infrastruktury související s jadernou energií. 
Definice je zkopírovaná ze směrnice Rady 2009/71/EURATOM. Definice je zkopírovaná 
v přesném znění ze směrnice Rady 2009/71/EURATOM (čl. 3 odst. 1).

Pozměňovací návrh 72
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „souhrnnými údaji“ se rozumí údaje 
shromážděné na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni. Jestliže by 
shromažďování údajů na vnitrostátní 
úrovni odhalilo obchodně citlivé 
informace jednotlivého podniku, je možno 
údaje shromažďovat na regionální 
úrovni. O vhodné regionální úrovni 
rozhodne Komise na základě společného 
návrhu příslušných členských států nebo 
jejich pověřených subjektů;

Or. en

Odůvodnění

Shromažďování na vnitrostátní úrovni by bylo v některých členských státech nedostatečné, 
protože by se toto nařízení vztahovalo pouze na jeden podnik. Nařízení by tedy mělo umožnit 
shromažďování údajů také na regionální úrovni. Aby však rozhodnutí, na jaké úrovni se mají 
údaje shromažďovat, nebylo ponecháno pouze na podniku, rozhodne o vhodné regionální 
úrovni Komise na základě společného návrhu příslušných členských států nebo jejich 
pověřených subjektů.
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Pozměňovací návrh 73
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b) „ specifickým subjektem“ se rozumí 
subjekt pověřený specifickými právními 
předpisy EU v odvětví energetiky 
přípravou a úpravou víceletého plánu 
rozvoje sítě a investic do energetické 
infrastruktury na úrovni Společenství, 
jako je např. evropská síť provozovatelů 
přenosových soustav pro elektřinu 
v souladu s článkem 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
714/2009 ze dne 13. července 2009 
o podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou1 , 
evropská síť provozovatelů přenosových 
soustav pro plyn v souladu s článkem 4 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám2.
1 Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 15.

2 Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení několikrát odkazuje na tyto specifické subjekty (viz. např. čl. 3 odst. 2). Mělo 
by být vyjasněno, že tento článek odkazuje konkrétně na subjekty provozovatelů přenosových 
soustav (TSO) uvedené ve třetím energetickém balíčku pro liberalizaci přijatém na jaře a 
v létě roku 2009. ENTSO-E a ENTSO-G by tedy měly být někde konkrétně jmenovány. 
Nejlepším a nejsnadnějším způsobem je jmenovat je v definicích a objasnit je tak pro celé 
nařízení.
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Pozměňovací návrh 74
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b) „dálkovým vytápěním“ nebo 
„dálkovým chlazením” se rozumí 
distribuce tepelné energie ve formě páry, 
teplé vody nebo chlazených kapalin 
z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do více budov či míst 
za účelem vytápění nebo chlazení prostoru 
nebo určitého procesu;

Or. en

Odůvodnění

V nařízení by měla být konkrétní zmínka o dálkovém vytápění – produkci tepla, kombinované 
produkci tepla a energie, dálkovém vytápění a chlazení. Většina možností uvedených pod 
elektřinou je nejúčinnější, když dodávají teplo nebo teplo i elektřinu. Definice je zkopírovaná 
ve znění ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (čl. 2 písm. g).

Pozměňovací návrh 75
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nebo subjekty, jež tímto 
úkolem pověří, shromažďují veškeré údaje 
a informace uvedené v tomto nařízení od 
začátku roku 2010 a následně každé dva 
roky, za dodržení přiměřenosti sběru údajů
a zátěže vyplývající z podávání zpráv.

1. Členské státy nebo subjekty, jež tímto 
úkolem pověří, shromažďují veškeré údaje 
a informace uvedené v tomto nařízení od 
začátku roku 2011 a následně každé dva 
roky, za dodržení přiměřenosti sběru údajů 
a zátěže vyplývající z podávání zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Protože nařízení bude přijato až v roce 2010, je nereálné požadovat podávání zpráv od roku 
2010. Pokud jde o podávání zpráv specifických subjektů podle odst. 2 písm. b), není možné, 
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aby ENTSO-E a ENTSO-G přijaly desetileté plány rozvoje na úrovni Společenství v roce 
2010, protože příslušná nařízení platí až od 3. března 2011.

Pozměňovací návrh 76
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nebo subjekty, jež tímto 
úkolem pověří, shromažďují veškeré údaje 
a informace uvedené v tomto nařízení od
začátku roku 2010 a následně každé dva 
roky, za dodržení přiměřenosti sběru údajů 
a zátěže vyplývající z podávání zpráv. 

1. Členské státy nebo subjekty, jež tímto 
úkolem pověří, shromažďují veškeré údaje 
a informace uvedené v tomto nařízení od 
začátku roku 2011 a následně každé dva 
roky, za dodržení přiměřenosti sběru údajů 
a zátěže vyplývající z podávání zpráv. 

Or. ro

Odůvodnění

Aby byl dostatečný časový prostor pro přijetí a zveřejnění tohoto nařízení i pro přijetí 
opatření na vnitrostátní úrovni, jež mají zajistit soulad s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 77
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Shromážděné údaje a příslušné informace 
o projektech oznámí Komisi v roce 2010, 
jenž je prvním rokem podávání zpráv, 
a následně každé dva roky.

Shromážděné údaje a příslušné informace 
o projektech oznámí Komisi v roce 2011, 
jenž je prvním rokem podávání zpráv, 
a následně každé dva roky.

Or. en

Odůvodnění

Protože nařízení bude přijato až v roce 2010, je nereálné požadovat podávání zpráv od roku 
2010. Pokud jde o podávání zpráv specifických subjektů podle odst. 2 písm. b), není možné, 
aby ENTSO-E a ENTSO-G přijaly desetileté plány rozvoje na úrovni Společenství v roce 
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2010, protože příslušná nařízení platí až od 3. března 2011.

Pozměňovací návrh 78
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Shromážděné údaje a příslušné informace o 
projektech oznámí Komisi v roce 2010, 
jenž je prvním rokem podávání zpráv, a 
následně každé dva roky. 

Shromážděné údaje a příslušné informace o 
projektech oznámí Komisi v roce 2011, 
jenž je prvním rokem podávání zpráv, a 
následně každé dva roky. 

Or. ro

Odůvodnění

Vzhledem k náročnosti shromažďování a oznamování údajů a vzhledem k tomu, že tyto údaje 
se mají shromažďovat od roku 2010, je důležité, aby jejich předání následovalo až poté, co 
bude poskytnuta dostatečná doba na splnění úkolů uvedených v odstavci 1. Proto se jeví rok 
2011 jako lhůta pro podání první zprávy jako přiměřený.

Pozměňovací návrh 79
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zamezí jakémukoli 
zdvojování sběru údajů a minimalizují 
náklady pro podniky.

2. Členské státy zamezí jakémukoli 
zdvojování sběru údajů, které jsou již 
vyžadovány stávajícími právními předpisy 
EU, a minimalizují náklady pro podniky.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh klade důraz na zamezení zdvojování sběru údajů a zbytečné 
administrativě.



AM\798540CS.doc 33/61 PE430.916v01-00

CS

Pozměňovací návrh 80
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kapacity, plánované nebo ve výstavbě; a) kapacity výroby, přepravy nebo 
skladování, plánované nebo ve výstavbě, 
s vyznačením, které kapacity jsou ve fázi 
plánování a které ve výstavbě;

Or. pl

Odůvodnění

Pro vyhodnocení energetické bezpečnosti je důležité odlišení investic, které mohou být uznány 
za „jisté“ a přispějí k jeho krátkodobému zlepšení, od investic, které jsou ještě ve fázi 
plánování. V případě výroby může být nejistota zapříčiněna rozhodovacím procesem, zatímco 
v případě přepravy komplikovanými procedurami získávání povolení.

Pozměňovací návrh 81
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) údaje o financování a především 
plánované částky a zdroje financování, 
včetně podílu veřejného financování 
v investičních projektech;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byly poskytnuty údaje týkající se plánovaných zdrojů financování energetické 
infrastruktury, zejména částky a podíl financování projektů ze strany EU a členských států, 
aby bylo možno provést odhady a nasměrovat veřejné finance. 
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Pozměňovací návrh 82
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) data, kdy byla nezbytná stavební 
povolení vydána;

Or. en

Odůvodnění

Jak je navrženo ve stanovisku (TEN/411) Evropského hospodářského a sociálního výboru, 
měla by být cílem tohoto nařízení rovněž analýza pokroku dosaženého v oznámených 
projektech vzhledem k plánovanému harmonogramu.

Pozměňovací návrh 83
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) technologie relevantní pro účely 
bezpečnosti dodávek, například zpětný tok, 
kapacita pro změnu paliva nebo jakékoli 
jiné příslušné vybavení;

e) technologie relevantní pro účely 
bezpečnosti dodávek, například 
propojovací zpětný tok mezi systémy, 
kapacita pro změnu paliva nebo jakékoli 
jiné příslušné vybavení;

Or. pl

Odůvodnění

Přeprava by se měla zahrnovat celou EU.
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Pozměňovací návrh 84
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) období nedostupnosti infrastruktury 
v případě modernizace;

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je předcházet nedostupnosti zařízení a jejím důsledkům 
v rámci významných investic.

Pozměňovací návrh 85
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V každém oznámení podle článku 3 se 
uvede objem instalovaných kapacit na 
začátku dotčeného roku podávání zpráv. 

3. V každém oznámení podle článku 3 se 
uvede objem instalovaných výrobních
kapacit, přepravních kapacit nebo 
skladovacích možností na začátku
dotčeného roku podávání zpráv.

Or. pl

Odůvodnění

Jde o upřesnění používaných pojmů.
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Pozměňovací návrh 86
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V každém oznámení podle článku 3 se 
uvede objem instalovaných kapacit na 
začátku dotčeného roku podávání zpráv.

3. V každém oznámení podle článku 3 se 
uvede objem instalovaných kapacit, které 
jsou k dispozici na začátku dotčeného roku 
podávání zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 87
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, jimi pověřené subjekty 
nebo případně subjekty pověřené 
prováděním specifických investičních 
plánů v odvětví energetiky EU zajistí 
kvalitu, relevanci, přesnost, jasnost, 
včasnost a soudržnost údajů a informací, 
které oznamují Komisi.

1. Členské státy, jimi pověřené subjekty 
nebo případně subjekty pověřené 
prováděním specifických investičních 
plánů v odvětví energetiky EU zajistí 
kvalitu, relevanci, přesnost, jasnost, 
včasnost a soudržnost údajů a informací, 
které oznamují Komisi, a především to, 
aby investice do energetické 
infrastruktury byly plně v souladu s jejich 
vnitrostátními cíli v oblasti energie 
z udržitelných obnovitelných zdrojů a 
s jejich vnitrostátními akčními plány pro 
obnovitelnou energii.

Or. en

Odůvodnění

Údaje poskytované podle současného nařízení se použijí v kombinaci s údaji poskytovanými 
podle vnitrostátních akčních plánů pro obnovitelnou energii a jako jejich doplněk, a měly by 
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být tedy plně v souladu s cíli ES v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Viz také pozměňovací 
návrh k čl. 10 odst. 1.

Pozměňovací návrh 88
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 6 –odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, jimi pověřené subjekty 
nebo případně subjekty pověřené 
prováděním specifických investičních 
plánů v odvětví energetiky EU zajistí 
kvalitu, relevanci, přesnost, jasnost, 
včasnost a soudržnost údajů a informací, 
které oznamují Komisi.

1. Členské státy, jimi pověřené subjekty 
nebo případně specifické subjekty 
pověřené prováděním specifických 
investičních plánů v odvětví energetiky EU 
zajistí kvalitu, relevanci, přesnost, jasnost, 
včasnost a soudržnost údajů a informací, 
které oznamují Komisi.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku nové definice v čl. 2 odst. 10a, v níž se upřesňuje, že ENTSO-E a ENTSO-G jsou 
„specifické subjekty“.

Pozměňovací návrh 89
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě subjektů pověřených 
prováděním specifických investičních 
plánů v odvětví energetiky EU se k 
oznamovaným údajům a informacím 
připojí příslušné připomínky členských 
států ohledně kvality shromážděných údajů 
a informací.

V případě subjektů pověřených 
prováděním specifických investičních 
plánů v odvětví energetiky EU se k 
oznamovaným údajům a informacím 
připojí příslušné připomínky členských 
států ohledně kvality a relevance 
shromážděných údajů a informací.

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy, jimi pověřené subjekty nebo případně subjekty pověřené prováděním 
specifických investičních plánů v odvětví energetiky EU musí zajistit nejen kvalitu, ale i 
relevanci poskytovaných údajů.

Pozměňovací návrh 90
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě subjektů pověřených 
prováděním specifických investičních 
plánů v odvětví energetiky EU se k 
oznamovaným údajům a informacím 
připojí příslušné připomínky členských 
států ohledně kvality shromážděných údajů 
a informací.

V případě specifických subjektů 
pověřených prováděním specifických 
investičních plánů v odvětví energetiky EU 
se k oznamovaným údajům a informacím 
připojí příslušné připomínky členských 
států ohledně kvality shromážděných údajů 
a informací.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku nové definice v čl. 2 odst. 10a, v níž se upřesňuje, že ENTSO-E a ENTSO-G jsou 
„specifické subjekty“.

Pozměňovací návrh 91
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může údaje a informace 
poskytnuté na základě tohoto nařízení 
zveřejnit, zejména v analýzách uvedených 
v čl. 10 odst. 3, pod podmínkou, že budou 
zveřejněny v souhrnné formě bez uvedení 
podrobností o jednotlivých podnicích.

2. Komise zveřejní údaje a informace 
poskytnuté na základě tohoto nařízení, 
zejména v analýzách uvedených v čl. 10 
odst. 3. Komise také poskytne přístup 
k informacím o životním prostředí 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze 
dne 6. září 2006 o použití ustanovení 
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Aarhuské úmluvy o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí 
na orgány a subjekty Společenství1.

Členské státy a jimi pověřené subjekty 
zachovávají důvěrnost údajů nebo 
informací, které mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu.

Členské a jimi pověřené subjekty 
zachovávají důvěrnost údajů nebo 
informací, které mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu v souladu 
s ustanoveními směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 
28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti 
k informacím o životním prostředí2.
1 Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13.
2 Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sladit ustanovení nařízení s Aarhuskou úmluvou a 
příslušnými prováděcími nástroji na úrovni ES a členských států, zejména s aarhuským 
nařízením a směrnicí o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí.

Pozměňovací návrh 92
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může údaje a informace 
poskytnuté na základě tohoto nařízení 
zveřejnit, zejména v analýzách uvedených 
v čl. 10 odst. 3, pod podmínkou, že budou 
zveřejněny v souhrnné formě bez uvedení 
podrobností o jednotlivých podnicích.

2. Komise může se souhlasem členských 
států údaje a informace poskytnuté na 
základě tohoto nařízení zveřejnit, zejména 
v analýzách uvedených v čl. 10 odst. 3, pod 
podmínkou, že budou zveřejněny 
v agregované formě, avšak bez uvedení 
podrobností o jednotlivých podnicích,
zvláště v případě, jestliže se v členském 
státě nachází pouze jeden takovýto 
podnik.

Or. pl
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Odůvodnění

Agregace technických údajů někdy neumožňuje udržet obchodní tajemství, zejména jestliže 
v rámci daného státu působí jedna firma daného typu.

Pozměňovací návrh 93
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může údaje a informace 
poskytnuté na základě tohoto nařízení 
zveřejnit, zejména v analýzách uvedených 
v čl. 10 odst. 3, pod podmínkou, že budou 
zveřejněny v souhrnné formě bez uvedení 
podrobností o jednotlivých podnicích.

2. Komise může údaje a informace 
poskytnuté na základě tohoto nařízení 
zveřejnit, zejména v analýzách uvedených 
v čl. 10 odst. 3, pod podmínkou, že budou 
zveřejněny v souhrnné formě bez uvedení 
podrobností o jednotlivých podnicích, 
které nejsou kótované na burze a nezávisí
většinově na veřejných prostředcích, ani 
o fyzických osobách.

Or. fr

Odůvodnění

V případě podniků, které jsou kótovány na burze, nebo se na nich většinově podílejí  veřejné 
prostředky, jsou takové informace veřejné a nevyžadují důvěrnost. Cílem tohoto 
pozměňovacího návrhu je větší transparentnost pro zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 94
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může údaje a informace 
poskytnuté na základě tohoto nařízení 
zveřejnit, zejména v analýzách uvedených 
v čl. 10 odst. 3, pod podmínkou, že budou 
zveřejněny v souhrnné formě bez uvedení 
podrobností o jednotlivých podnicích.

2. Komise může souhrnné údaje a 
informace poskytnuté na základě tohoto 
nařízení zveřejnit, zejména v analýzách 
uvedených v čl. 10 odst. 3, pod 
podmínkou, že budou zveřejněny 
v souhrnné formě na vnitrostátní nebo 
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regionální úrovni bez uvedení podrobností 
o jednotlivých podnicích.

Or. en

Odůvodnění

Zveřejňování souhrnných informací musí být chráněno proti možnému znevýhodňování v 
hospodářské soutěži, ke kterému by mohlo docházet v malých zemích, v nichž existuje pouze 
jeden nebo několik málo subjektů. Řešením tohoto problému je sloučit konkrétní údaje na 
regionální namísto na celostátní úrovni. Na slučování údajů je třeba klást důraz.

Pozměňovací návrh 95
Adam Gierek

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je odpovědná za rozvoj, provoz, 
řízení a udržování zdrojů informačních 
technologií nezbytných pro příjímání, 
uchovávání a jakékoli zpracování údajů 
nebo informací oznámených Komisi na 
základě tohoto nařízení.

Komise je odpovědná za rozvoj, provoz, 
řízení a udržování zdrojů informačních 
technologií pro účely plánování,
nezbytných pro příjímání, uchovávání 
a jakékoli zpracování údajů nebo informací 
týkajících se energetické infrastruktury, 
oznámených Komisi na základě tohoto 
nařízení.

Or. pl

Odůvodnění

Je třeba doplnit čemu má zpracovávání údajů sloužit.

Pozměňovací návrh 96
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na základě poskytnutých údajů a 
informací, případně jakýchkoli jiných 

1. Na základě poskytnutých údajů a 
informací, případně jakýchkoli jiných 
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zdrojů údajů včetně údajů pořízených 
Komisí vypracuje Komise nejméně jednou 
za dva roky analýzu strukturálního vývoje 
a perspektiv energetického systému EU 
napříč odvětvími, zejména s cílem:

zdrojů údajů včetně vnitrostátních akčních 
plánů pro obnovitelnou energii a zejména 
veškerých údajů týkajících se 
decentralizovaných obnovitelných zdrojů 
energie, jejichž kapacita je nižší než 
hodnoty stanovené v příloze, a  údajů 
pořízených Komisí vypracuje Komise 
nejméně jednou za dva roky analýzu 
strukturálního vývoje a perspektiv 
energetického systému EU napříč 
odvětvími, zejména s cílem:

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise by při přípravě svých scénářů měla také zohlednit decentralizovanou výrobu 
obnovitelné energie, která nespadá do působnosti nařízení, ale bude začleněna do 
vnitrostátních akčních plánů pro obnovitelnou energii. Dále je třeba, aby scénáře Komise 
zohledňovaly i případné přebytky ve výrobě energie. Viz také pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 
2.

Pozměňovací návrh 97
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zjistit případné budoucí mezery 
v energetické nabídce a poptávce;

a) zjistit případné budoucí mezery nebo 
přebytky v energetické nabídce a poptávce 
včetně tepelných přebytků z průmyslových 
podniků a výroby elektřiny používané v 
sítích dálkového vytápění nebo chlazení;

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise by při přípravě svých scénářů měla také zohlednit decentralizovanou výrobu 
obnovitelné energie, která nespadá do působnosti nařízení, ale bude začleněna do 
vnitrostátních akčních plánů pro obnovitelnou energii. Dále je třeba, aby scénáře Komise 
zohledňovaly i případné přebytky ve výrobě energie. Viz také pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 
2.
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Pozměňovací návrh 98
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) odhalit rizika přílišné závislosti na 
některé energetické infrastruktuře; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) sledovat investiční projekty mimo EU;

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k příloze 2.1 a 3.2.

Pozměňovací návrh 100
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) analyzovat vývoj investičních projektů 
od data, kdy jim byla udělena stavební 
povolení;  

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité analyzovat, co se dělo s projektem poté, co byla udělena stavební povolení, 
zejména, jak dlouho trvalo, než byla infrastruktura uvedena do provozu. 

Pozměňovací návrh 101
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 10 – bod 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) ověřit dodržování závazků členských 
států, zejména pokud jde o obnovitelné 
energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) analyzovat stárnutí sítí a potřebné 
investice;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby při provádění analýz 
uvedených v odstavci 1 byly projekty 
v počáteční fázi vývoje hodnoceny na 
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základě pravděpodobnosti dokončení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby analýzy neodrážely situaci zkresleně. 

Pozměňovací návrh 104
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při vypracování analýz uvedených v 
odstavci 1 mohou být Komisi nápomocni 
odborníci z členských států a/nebo jiní 
odborníci se specifickou kvalifikací v 
dotčené oblasti.

2. Komise koordinuje vypracování analýz 
se subjekty pověřenými prováděním 
specifických investičních plánů v odvětví 
energetiky EU a mohou jí být nápomocni 
odborníci z členských států a/nebo jiní 
odborníci se specifickou kvalifikací 
v dotčené oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při vypracování analýz uvedených v 
odstavci 1 mohou být Komisi nápomocni 
odborníci z členských států a/nebo jiní 
odborníci se specifickou kvalifikací v 
dotčené oblasti.

2. Při vypracování analýz uvedených v 
odstavci 1 Komise konzultuje veřejnost 
včetně všech příslušných skupin a 
sdružení a mohou jí být nápomocni 
odborníci z členských států a/nebo jiní 
odborníci se specifickou kvalifikací v 
dotčené oblasti.

Or. en
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Odůvodnění

Komise by měla energetické scénáře ES vytvářet za plné účasti veřejnosti.

Pozměňovací návrh 106
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise poskytne členským státům 
hodnocení opatření nezbytných ke snížení 
rizika nedostatečných nebo 
nepřiměřených investic.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy měly zpětnou vazbu.

Pozměňovací návrh 107
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může analýzy projednat se 
zúčastněnými stranami. Komise poskytne 
analýzy Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a zveřejní je.

3. Komise může analýzy projednat se 
zúčastněnými stranami podle čl. 6 odst. 1. 
Komise poskytne analýzy Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a zveřejní je.

Or. nl

Odůvodnění

V případě potřeby může Komise analýzy projednat se zúčastněnými stranami. Protože 
nizozemský překlad anglického výrazu pro zúčastněné strany není tak konkrétní jako původní 
výraz, mělo by se odkázat na čl. 6 odst. 1, v němž jsou tyto strany uvedeny.
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Pozměňovací návrh 108
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise musí za účelem zachování 
jednotnosti různých publikací z oblasti 
monitorování zohlednit víceleté investiční 
plány energetické infrastruktury 
připravené zvláštními orgány, které byly 
zřízeny v souladu s jinými právními akty, 
např. nařízením Rady (ES) č. 714/2009 
pro odvětví elektroenergetiky.

Or. pl

Odůvodnění

Jde o případnou korekci nejednotnosti poskytovaných informací.

Pozměňovací návrh 109
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zlepšit kvalitu údajů Komise při 
provádění revize podle odstavce 1 
případně přezkoumá minimální hodnoty 
stanovené v příloze k tomuto nařízení a 
může od členských států žádat, aby 
specifikovaly hlavní charakteristiky 
infrastruktury či kapacit, které jsou 
plánované nebo ve výstavbě.

Or. en

Odůvodnění

Šablona s hlavními charakteristikami plánované nebo budované infrastrukury či kapacit je 
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nezbytná, protože „hlavní charakteristiky“ jsou zmíněny v čl. 5 odst. 1 písm. b, ale nejsou 
definovány; na druhé straně by vyžadování šablony ve stávajícím návrhu nařízení zbrzdilo 
jeho provádění (viz také stanovisko (TEN/411) Evropského hospodářského a sociálního 
výboru).

Pozměňovací návrh 110
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha – bod 1 – podbod -1.1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1.1. Výroba
– Těžební zařízení s minimální kapacitou 
20 000 barelů/den

Or. en

Odůvodnění

Kvůli souladu s celkovým zněním návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh 111
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Příloha – bod 1 – podbod 1.1 – poslední odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Chemické závody, které nevyrábějí topný 
olej a/nebo motorová paliva, nebo je 
vyrábějí pouze jako vedlejší produkty, jsou 
vyloučeny.

Chemické závody, které nevyrábějí topný 
olej a/nebo motorová paliva, nebo je 
vyrábějí pouze jako vedlejší produkty 
(méně než 10 % roční produkce, měřeno 
na základě objemu), jsou vyloučeny.

Or. en

Odůvodnění

Technické vyjasnění.
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Pozměňovací návrh 112
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – bod 1 – podbod 1.2 – poslední odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K těmto projektům patří rovněž investice 
do renovace a využití přepravních systémů 
pro zemní plyn a ropu, do zavedení 
systémů řízení a sběru údajů v reálném 
čase a do vytvoření a využití systémů pro 
zvýšení bezpečnosti dodávek ropných 
produktů.

Ropovody pro vojenské účely a ropovody 
zásobující závody mimo působnost bodu 
1.1 jsou vyloučeny.

Ropovody pro vojenské účely a ropovody 
zásobující závody mimo působnost bodu 
1.1 jsou vyloučeny.

Or. ro

Odůvodnění

K těmto projektům by měly patřit rovněž investice do renovace a využití přepravních 
potrubních systémů pro ropné produkty, do zavedení systémů řízení a sběru údajů v reálném 
čase a do systémů pro zvýšení bezpečnosti dodávek ropných produktů.

Pozměňovací návrh 113
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Příloha – bod 1 – podbod 1.2 – poslední odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ropovody pro vojenské účely a ropovody
zásobující závody mimo působnost bodu 
1.1 jsou vyloučeny.

Ropovody zásobující závody mimo 
působnost bodu 1.1 jsou vyloučeny.

Or. en

Odůvodnění

Zařízení pro vojenské účely by neměla být vyloučena, protože by tak v závislosti na definici 
členského státu mohlo dojít k vyloučení velké části infrastruktury. Tímto pozměňovacím 
návrhem není samozřejmě dotčeno důvěrné nakládání s takovýmito informacemi ze strany 
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Evropské komise. 

Pozměňovací návrh 114
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – bod 1 – podbod 1.3 – poslední odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K těmto projektům patří rovněž investice 
do využití skladovacích zařízení ropy a 
ropných produktů a do systémů řízení a 
sběru údajů v reálném čase.

Nádrže pro vojenské účely a nádrže 
zásobující závody mimo působnost bodu 
1.1 jsou vyloučeny.

Nádrže pro vojenské účely a nádrže 
zásobující závody mimo působnost bodu 
1.1 jsou vyloučeny.

Or. ro

Odůvodnění

K těmto projektům by měly patřit rovněž investice do využití skladovacích zařízení ropy a 
ropných produktů a do systémů řízení a sběru údajů v reálném čase.

Pozměňovací návrh 115
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Příloha – bod 1 – podbod 1.3 – poslední odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nádrže pro vojenské účely a nádrže
zásobující závody mimo působnost bodu 
1.1 jsou vyloučeny.

Nádrže zásobující závody mimo působnost 
bodu 1.1 jsou vyloučeny.

Or. en

Odůvodnění

Zařízení pro vojenské účely by neměla být vyloučena, protože by tak v závislosti na definici 
členského státu mohlo dojít k vyloučení velké části infrastruktury. Tímto pozměňovacím 
návrhem není samozřejmě dotčeno důvěrné nakládání s takovýmito informacemi ze strany 



AM\798540CS.doc 51/61 PE430.916v01-00

CS

Evropské komise. 

Pozměňovací návrh 116
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – podbod -2.1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 2.1. Výroba
– Těžební zařízení s minimální kapacitou 
0,1 milionu m3/den

Or. en

Odůvodnění

Kvůli souladu s celkovým zněním návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh 117
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – podbod 2.1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plynovody a projekty společného zájmu 
uvedené v hlavních směrech vymezených 
na základě článku 155 Smlouvy o ES.

Plynovody představující zásadní články ve 
vnitrostátních nebo mezinárodních 
propojovacích sítích a plynovodech a 
projekty společného zájmu uvedené 
v hlavních směrech vymezených na 
základě článku 155 Smlouvy o ES a 
projekty uvedené v příloze k nařízení 
Evropského parlamentu  a Rady ES 
č. 663/2009 ze dne 13. července 2009 o 
vytvoření programu na podporu 
hospodářské obnovy prostřednictvím 
finanční pomoci Společenství poskytované 
projektům v oblasti energetiky1.
________________
1Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 31.
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Or. en

Odůvodnění

Konzultace s právní službou Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 118
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – podbod 2.1 – poslední odstavec a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K těmto projektům patří rovněž investice 
do renovace a využití přepravních 
potrubních systémů pro zemní plyn, do 
zavedení systémů řízení a sběru údajů 
v reálném čase a do systémů pro zvýšení 
bezpečnosti dodávek zemního plynu.

Or. ro

Odůvodnění

K těmto projektům by měly patřit rovněž investice do renovace a využití přepravních 
potrubních systémů pro zemní plyn, do zavedení systémů řízení a sběru údajů v reálném čase 
a do systémů pro zvýšení bezpečnosti dodávek zemního plynu.

Pozměňovací návrh 119
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – podbod 2.3 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Software a hardware, který monitoruje 
zásoby plynu a podává zprávy v reálném 
čase příslušným agenturám EU.

Or. en
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Odůvodnění

Tento počítačový systém je klíčovou investicí do infrastruktury, která je nezbytná k posílení a 
zefektivnění úsilí o vytvoření dobře fungujícího systému varování a prevence v oblasti 
zabezpečení dodávek plynu. Tento systém také zajistí dobrou použitelnost programu N-1.

Pozměňovací návrh 120
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – podbod 2.3 – poslední odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K těmto projektům patří rovněž investice 
do využití zásobníků zemního plynu a do 
systémů řízení a sběru údajů v reálném 
čase.

Plynovody, terminály a zařízení pro 
vojenské účely a plynovody, terminály a 
zařízení zásobující chemické závody, které 
nevyrábějí energetické produkty nebo je 
vyrábějí pouze jako vedlejší produkty, jsou 
vyloučeny.

Plynovody, terminály a zařízení pro 
vojenské účely a plynovody, terminály a 
zařízení zásobující chemické závody, které 
nevyrábějí energetické produkty nebo je 
vyrábějí pouze jako vedlejší produkty, jsou 
vyloučeny.

Or. ro

Odůvodnění

K těmto projektům by měly patřit rovněž investice do využití zásobníků zemního plynu a do 
systémů řízení a sběru údajů v reálném čase.

Pozměňovací návrh 121
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – podbod 2.3 – poslední odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plynovody, terminály a zařízení pro 
vojenské účely a plynovody, terminály a 
zařízení zásobující chemické závody, které 
nevyrábějí energetické produkty nebo je 
vyrábějí pouze jako vedlejší produkty, jsou 

Plynovody, terminály a zařízení zásobující 
chemické závody, které nevyrábějí 
energetické produkty nebo je vyrábějí 
pouze jako vedlejší produkty, jsou 
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vyloučeny. vyloučeny.

Or. en

Odůvodnění

Zařízení pro vojenské účely by neměla být vyloučena, protože by tak v závislosti na definici 
členského státu mohlo dojít k vyloučení velké části infrastruktury. Tímto pozměňovacím 
návrhem není samozřejmě dotčeno důvěrné nakládání s takovýmito informacemi ze strany 
Evropské komise. 

Pozměňovací návrh 122
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. UHLÍ, LIGNIT a ROPNÉ BŘIDLICE
– Nové nebo rozšířené povrchové doly 
s roční produkcí minimálně [xx] tun.
– Nové nebo rozšířené hlubinné doly 
s roční produkcí minimálně [xx] tun.

Or. en

Odůvodnění

Uhlí je zmiňováno v definici zdrojů energie, proto by příloha měla obsahovat kapitolu týkající 
se infrastruktury pro těžbu uhlí.

Pozměňovací návrh 123
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Uhlí
– Těžební zařízení s minimální kapacitou 
XXX
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– Výrobní zařízení s minimální kapacitou 
XXX

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – podbod 3.1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Koncentrovaná sluneční, tepelná, 
geotermální a fotovoltaická zařízení 
(generátory s jednotkovou kapacitou 
10 MW nebo více);

Koncentrovaná sluneční, tepelná 
a geotermální zařízení (generátory 
s jednotkovou kapacitou 10 MW nebo 
více) a fotovoltaická zařízení (s kapacitou 
1 MW nebo více);

Or. en

Odůvodnění

V případě fotovoltaických zařízení se navrhovaný limit zdá být příliš vysoký a neodpovídá 
decentralizované povaze fotovoltaické technologie. Pokud by byl zachován limit 10 MW, bylo 
by do působnosti nařízení zahrnuto méně než 10 % fotovoltaických zařízení.

Pozměňovací návrh 125
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – podbod 3.1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Koncentrovaná sluneční, tepelná, 
geotermální a fotovoltaická zařízení 
(generátory s jednotkovou kapacitou 10 
MW nebo více);

Koncentrovaná sluneční, tepelná, 
geotermální a fotovoltaická zařízení 
(generátory s jednotkovou kapacitou 5 MW
nebo více);

Or. en
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Odůvodnění

Podle hrubých odhadů by v případě, že by byl limit 10 MW zachován, bylo do působnosti 
nařízení zahrnuto méně než 10 % fotovoltaických zařízení.

Pozměňovací návrh 126
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – podbod 3.1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Zařízení vyrábějící elektřinu 
z biomasy/odpadu (generátory 
s jednotkovou kapacitou 10 MW nebo 
více);

– Zařízení vyrábějící elektřinu 
z biomasy/biokapalin/odpadu (generátory 
s jednotkovou kapacitou 5 MW nebo více);

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – podbod 3.1 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Decentralizovaná zařízení na výrobu 
obnovitelné energie připojená na 
elektrickou síť nebo využívající dohody 
o zpětné koupi ze strany některého 
podniku, jejichž celková výrobní kapacita 
přesahuje 10 MW.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 128
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – podbod 3.2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Nadzemní přenosové vedení, pokud je 
zkonstruováno pro napětí 150 kV nebo 
více;

Nadzemní přenosové vedení, pokud je 
zkonstruováno pro napětí 100 kV nebo 
více;

Or. en

Odůvodnění

Uvedené napětí 150 kV by mohlo vyloučit mnoho vedení o napětí 110 kV, která jsou v 
některých členských státech plánovaná.

Pozměňovací návrh 129
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – podbod 3.2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Projekty společného zájmu uvedené 
v hlavních směrech vymezených na 
základě článku 155 Smlouvy o ES.

– Projekty společného zájmu uvedené 
v hlavních směrech vymezených na 
základě článku 155 Smlouvy o ES a 
projekty uvedené v příloze k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady ES 
č. 663/2009 ze dne 13. července 2009 o 
vytvoření programu na podporu 
hospodářské obnovy prostřednictvím 
finanční pomoci Společenství poskytované 
projektům v oblasti energetiky1.
________________
1Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 31.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace s právní službou Evropského parlamentu.
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Pozměňovací návrh 130
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – podbod 3.2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Síť dálkového vytápění s průměrem 
minimálně 300 mm.

Or. en

Odůvodnění

Infrastruktury dálkového vytápění jsou strategické k dosažení cílů pro rok 2020 – zvýšená 
účinnost a častější používání energie z obnovitelných zdrojů na trzích s vytápěním a 
chlazením. Měly by být proto v návrhu zmíněny.

Pozměňovací návrh 131
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – podbod 3.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2a. Skladování a další jaderná zařízení
– Zařízení na skladování elektrické 
energie;
– Zařízení na skladování radioaktivního 
odpadu;
– Jaderná zařízení nespadající pod první 
odrážku bodu 3.1 a druhou odrážku bodu 
3.3. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha – bod 5 – podbod -5.1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-5.1. Zachycování
– Zařízení na zachycování CO2 připojená 

k výrobním zařízením uvedeným v bodech 
1.1 a 3.1 (pokud je to relevantní) 
s kapacitou zachycování 100 kt/rok nebo 
více.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli souladu s celkovým zněním návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh 133
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha – bod 5 – podbod 5.2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Skladovací zařízení (úložiště nebo 
komplex s kapacitou 100 kt nebo více).

– Skladovací zařízení (úložiště nebo 
komplex s kapacitou 100 kt/rok nebo více).

Or. en

Odůvodnění

Kvůli souladu s celkovým zněním návrhu nařízení.
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Pozměňovací návrh 134
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – bod 5 – podbod 5.2 – poslední odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento odstavec se vztahuje rovněž na 
projekty týkající se skladování oxidu 
uhličitého v geologických úložištích, pro 
které je v nařízení o zavedení programu 
pro hospodářskou obnovu plánována 
finanční podpora Společenství ve 
prospěch projektů v odvětví energetiky.

Skladovací zařízení pro účely výzkumu a 
technologického rozvoje jsou vyloučena.

Skladovací zařízení pro účely výzkumu a 
technologického rozvoje jsou vyloučena.

Or. ro

Odůvodnění

Je důležité, aby se tento odstavec vztahoval rovněž na projekty týkající se skladování oxidu 
uhličitého v geologických úložištích, pro které je v nařízení o zavedení programů pro 
hospodářskou obnovu plánována finanční podpora ve prospěch projektů v odvětví energetiky.

Pozměňovací návrh 135
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – bod 5 – podbod 5.2 – poslední odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K těmto projektům patří rovněž investice 
do využití skladovacích zařízení oxidu 
uhličitého a do systémů řízení a sběru 
údajů v reálném čase.

Skladovací zařízení pro účely výzkumu a 
technologického rozvoje jsou vyloučena.

Skladovací zařízení pro účely výzkumu a 
technologického rozvoje jsou vyloučena.

Or. ro

Odůvodnění

K těmto projektům by měly patřit rovněž investice do využití skladovacích zařízení zemního 
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plynu a do systémů řízení a sběru údajů v reálném čase.

Pozměňovací návrh 136
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Příloha – bod 5 – podbod 5.2 – poslední odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skladovací zařízení pro účely výzkumu a 
technologického rozvoje jsou vyloučena.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Projekty v oblasti výzkumu a vývoje by neměly být vyloučeny, protože by to znamenalo, že v 
příštích 10–15 letech nebudou k dispozici žádné informace o CCS. Směrnice o CCS se na tato 
zařízení v zásadě také vztahuje.


