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Pozměňovací návrh 474
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Proces udělování povolení se skládá ze 
dvou fází:

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Proces udělování povolení se skládá ze 
dvou fází:

Or. en
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Pozměňovací návrh 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Proces udělování povolení se skládá ze 
dvou fází:

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Evžen Tošenovský

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pro účely stanovení začátku procesu 
udělování povolení zašle předkladatel 
(předkladatelé) projektu příslušnému 
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orgánu dotčeného členského státu 
(členských států) písemné oznámení o 
projektu, které obsahuje dostatečně 
podrobný popis projektu. Nejpozději do 
dvou týdnů od přijetí tohoto oznámení je 
příslušný orgán povinen toto oznámení 
písemně uznat, nebo domnívá-li se, že 
projekt není pro zahájení procesu 
udělování povolení dostatečně zralý, 
zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 
orgán své rozhodnutí odůvodní. Datum 
podpisu potvrzení o přijetí tohoto 
oznámení příslušným orgánem slouží jako 
zahájení procesu udělování povolení. 
Pokud se jedná o dva nebo více členských 
států, slouží jako datum zahájení procesu 
udělování povolení datum potvrzení o 
přijetí tohoto oznámení vydaného 
posledním dotčeným příslušným orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Jolanta Emilia Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) Oznamovací postup, který zahrnuje 
období mezi zahájením procesu udělování 
povolení a přijetím předložené 
dokumentace žádosti příslušným orgánem, 
nepřekročí dobu šesti měsíců .

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Provést studie o vlivu na životní prostředí, zajistit publicitu projektu a vypracovat nezbytné 
zprávy by mělo být možné během 18 měsíců. Nezbytná technická oprava.

Pozměňovací návrh 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Jolanta Emilia Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely stanovení začátku procesu 
udělování povolení zašle předkladatel 
(předkladatelé) projektu příslušnému 
orgánu dotčeného členského státu 

Pro účely stanovení začátku procesu 
udělování povolení zašle předkladatel 
(předkladatelé) projektu příslušnému 
orgánu dotčeného členského státu 
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(členských států) písemné oznámení o 
projektu, které obsahuje dostatečně 
podrobný popis projektu. Nejpozději do 
dvou týdnů od přijetí tohoto oznámení je 
příslušný orgán povinen toto oznámení 
písemně uznat, nebo domnívá-li se, že 
projekt není pro zahájení procesu 
udělování povolení dostatečně zralý, 
zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 
orgán své rozhodnutí odůvodní. Datum 
podpisu potvrzení o přijetí tohoto 
oznámení příslušným orgánem slouží jako 
zahájení procesu udělování povolení. 
Pokud se jedná o dva nebo více členských 
států, slouží jako datum zahájení procesu 
udělování povolení datum potvrzení o 
přijetí tohoto oznámení vydaného 
posledním dotčeným příslušným orgánem.

(členských států) písemné oznámení o 
projektu, které obsahuje dostatečně 
podrobný popis projektu. Nejpozději do 
dvou týdnů od přijetí tohoto oznámení je 
příslušný orgán povinen toto oznámení 
uznat, nebo poskytnout žadateli veškeré 
nezbytné doplňující informace, v nichž 
upřesní povahu, zdroj a náležitosti 
požadovaných údajů. Datum podpisu 
potvrzení o přijetí tohoto oznámení 
příslušným orgánem slouží jako zahájení 
procesu udělování povolení. Pokud se 
jedná o dva nebo více členských států, 
slouží jako datum zahájení procesu 
udělování povolení datum potvrzení o 
přijetí tohoto oznámení vydaného 
posledním dotčeným příslušným orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely stanovení začátku procesu 
udělování povolení zašle předkladatel 
(předkladatelé) projektu příslušnému 
orgánu dotčeného členského státu 
(členských států) písemné oznámení o 
projektu, které obsahuje dostatečně 
podrobný popis projektu. Nejpozději do 
dvou týdnů od přijetí tohoto oznámení je 
příslušný orgán povinen toto oznámení 
písemně uznat, nebo domnívá-li se, že 
projekt není pro zahájení procesu 
udělování povolení dostatečně zralý, 
zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 
orgán své rozhodnutí odůvodní. Datum 
podpisu potvrzení o přijetí tohoto 
oznámení příslušným orgánem slouží jako 
zahájení procesu udělování povolení. 

Pro účely stanovení začátku procesu 
udělování povolení zašle předkladatel 
(předkladatelé) projektu příslušnému 
orgánu dotčeného členského státu 
(členských států) písemné oznámení o 
projektu, které obsahuje dostatečně 
podrobný popis projektu. Nejpozději do 
dvou týdnů od přijetí tohoto oznámení je 
příslušný orgán povinen toto oznámení 
uznat, nebo poskytnout žadateli veškeré 
nezbytné doplňující informace, v nichž 
upřesní povahu, zdroj a náležitosti 
požadovaných údajů. Datum podpisu 
potvrzení o přijetí tohoto oznámení 
příslušným orgánem slouží jako zahájení 
procesu udělování povolení. Pokud se 
jedná o dva nebo více členských států, 
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Pokud se jedná o dva nebo více členských
států, slouží jako datum zahájení procesu 
udělování povolení datum potvrzení o 
přijetí tohoto oznámení vydaného 
posledním dotčeným příslušným orgánem.

slouží jako datum zahájení procesu 
udělování povolení datum potvrzení o 
přijetí tohoto oznámení vydaného 
posledním dotčeným příslušným orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Jolanta Emilia Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) Zákonný postup udělování povolení, 
který zahrnuje dobu uplynulou mezi 
přijetím podané dokumentace žádosti a 
vydáním komplexního rozhodnutí 
příslušného orgánu, nepřekročí jeden rok; 
v odůvodněných případech může 
příslušný orgán tento časový limit 
prodloužit na dobu nejvýše 2 let. Pokud to 
členské státy budou považovat za vhodné, 
mohou stanovit kratší časový limit.

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) Zákonný postup udělování povolení, 
který zahrnuje dobu uplynulou mezi 
přijetím podané dokumentace žádosti a 
vydáním komplexního rozhodnutí 
příslušného orgánu, nepřekročí jeden rok; 
v odůvodněných případech může 
příslušný orgán tento časový limit 
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limit. prodloužit na dobu nejvýše 2 let. Pokud to 
členské státy budou považovat za vhodné, 
mohou stanovit kratší časový limit.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Francisco Sosa Wagner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Pokud byly dokončeny postupy spojené se zveřejněním informací a šetřením, měla by být tato 
lhůta postačující.

Pozměňovací návrh 488
Evžen Tošenovský

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

vhodné, mohou stanovit kratší časový 
limit.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Předkladatel (předkladatelé) projektu 
zašle (zašlou) příslušnému orgánu 
dotčeného členského státu (členských 
států) písemné oznámení o plánovaném 
projektu, které obsahuje dostatečně 
podrobný popis projektu. Do jednoho 
měsíce od tohoto oznámení je příslušný 
orgán povinen v úzké spolupráci 
s ostatními dotčenými orgány určit rozsah 
materiálů a úroveň podrobnosti informací, 
které má předkladatel projektu předložit 
v rámci dokumentace žádosti o komplexní 
rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 
slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 
VI bodě 1 písm. e). Za tímto účelem 
proběhne alespoň jedno setkání mezi 
příslušným orgánem a předkladatelem 
projektu, a pokud to bude příslušný orgán 
považovat za vhodné, i mezi dalšími 
dotčenými orgány a zúčastněnými 
stranami. Podrobný přehled žádosti, který 
zahrnuje výsledky tohoto jednání, je 
předán předkladateli projektu nejpozději 
jeden měsíc po takovéto schůzce.

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do jednoho měsíce od zahájení procesu 
udělování povolení podle odst. 1 písm. a) 
je příslušný orgán povinen v úzké 
spolupráci s ostatními dotčenými orgány 
určit rozsah materiálů a úroveň podrobnosti 
informací, které má předkladatel projektu 
předložit v rámci dokumentace žádosti 
o komplexní rozhodnutí. Jako podklad pro 
toto určení slouží kontrolní seznam 
uvedený v příloze VI bodě 1 písm. e). Za 

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

tímto účelem proběhne alespoň jedno 
setkání mezi příslušným orgánem a 
předkladatelem projektu, a pokud to bude 
příslušný orgán považovat za vhodné, i 
mezi dalšími dotčenými orgány a 
zúčastněnými stranami. Podrobný přehled 
žádosti, který zahrnuje výsledky tohoto 
jednání, je předán předkladateli projektu 
nejpozději jeden měsíc po takovéto 
schůzce.

Or. en

Odůvodnění

Podrobné informace o žádosti a výsledcích jednání by v této rané fázi projektu mohly ohrozit 
jeho realizaci (např. tím, že se staly podnětem ke spekulováním s oprávněními k průjezdu přes 
cizí pozemky a s parcelami).

Pozměňovací návrh 492
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento podrobný harmonogram zohlední 
ustanovení čl. 11 odst. 2, koncepci účasti 
veřejnosti podle čl. 10 odst. 3 a takový 
postup udělování povolení, který je pro 
daný druh projektů nejvhodnější.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů, které překročí hranice mezi Tento podrobný harmonogram zohlední 
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dvěma nebo více členskými státy, příslušné 
orgány dotčených členských států sladí své 
harmonogramy a vypracují společný 
rozpis.

ustanovení čl. 11 odst. 2, koncepci účasti 
veřejnosti podle čl. 10 odst. 3 a takový 
postup udělování povolení, který je 
s ohledem na specifické rysy daného 
projektu nejvhodnější.
U projektů, které překročí hranice mezi 
dvěma nebo více členskými státy, příslušné 
orgány dotčených členských států sladí své 
harmonogramy a vypracují společný 
rozpis.

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Předkladatel projektu zajistí úplnost a 
adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a 
v rámci postupu před podáním žádosti co 
nejdříve požádá o stanovisko k této 
dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 
projektu spolupracuje s příslušným 
orgánem na dodržení lhůt a podrobného 
harmonogramu vymezeného v odstavci 3.

4. Předkladatel projektu zajistí úplnost a 
adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a co 
nejdříve požádá o stanovisko k této 
dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 
projektu spolupracuje s příslušným 
orgánem na dodržení lhůt a podrobného 
harmonogramu vymezeného v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Předkladatel projektu zajistí úplnost a 
adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a 
v rámci postupu před podáním žádosti co 
nejdříve požádá o stanovisko k této 

4. Předkladatel projektu zajistí úplnost a 
adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a 
v rámci postupu před podáním žádosti co 
nejdříve požádá o stanovisko k této 
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dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 
projektu spolupracuje s příslušným 
orgánem na dodržení lhůt a podrobného 
harmonogramu vymezeného v odstavci 3.

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 
projektu plně spolupracuje s příslušným 
orgánem na dodržení lhůt a podrobného 
harmonogramu vymezeného v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 496
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Dotyčné příslušné orgány podají na 
setkáních skupiny zprávu o pokroku, 
jehož bylo při postupech udělování 
povolení projektům společného zájmu 
dosaženo.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 498
Sabine Wils

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Plánování rozvoje sítí a projekty 

společného zájmu
1) Při tvorbě vnitrostátních a regionálních 
plánů rozvoje přenosových sítí, na které 
mohou mít významný vliv projekty 
společného zájmu, a rovněž při 
sestavování plánů rozvoje přenosových sítí 
na úrovni Společenství členské státy, 
provozovatelé distribučních soustav a 
evropské sítě provozovatelů přenosových a 
přepravních soustav pro elektřinu 
(ENTSO-E) zajistí, aby byla splněna 
následující minimální kritéria:
– Jako podklady pro plány rozvoje sítě 
vezmou v úvahu a schválí regulační 
orgány nejméně tři různé pravděpodobné 
scénáře budoucího vývoje nabídky a 
poptávky.
– Tyto scénáře jsou zaměřeny především 
na splnění cílů, které má dotyčný členský 
stát v oblasti zvyšování podílu energie 
z obnovitelných zdrojů, snižování objemu 
emisí skleníkových plynů a zvyšování 
energetické účinnosti.
– Scénáře, jakož i údaje, z nichž vycházejí, 
jsou po svém doručení regulačnímu 
orgánu v souladu s ustanovením odst. 2 
uveřejněny.
– Regulační orgán uspořádá před 
vydáním povolení nejméně jednu 
konzultaci s veřejností.
2) Nenastane-li výjimečný případ, kdy nad 
zájmem na zveřejnění podkladů pro 
plánování výstavby sítě převáží soukromé 
zájmy na ochraně osobních či obchodních 
údajů, jsou o provozovatelích 
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distribučních sítí uveřejněny veškeré 
údaje, které jsou nezbytné k nezávislému 
posouzení potřebnosti projektu výstavby.  
Tatáž povinnost platí i pro evropské sítě 
provozovatelů přenosových a přepravních 
soustav pro elektřinu (ENTSO-E), pokud 
jde o podklady pro desetileté plány rozvoje 
sítě podle čl. 8 nařízení (ES) 714/2009.

Or. de

Pozměňovací návrh 499
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

1. Do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy dlouhodobých
nákladů a přínosů energetického systému 
v celé šíři, včetně modelování sítě a trhu, 
na úrovni EU u projektů společného zájmu, 
které spadají do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a) až d) a 
v příloze II bodě 2, a v této metodice 
zohlední širší sociální, hospodářské a 
environmentální přínosy energetické 
infrastruktury. Tato metodika je 
zpracována transparentním způsobem a 
po formální konzultaci organizací 
zastupujících příslušné zúčastněné strany.
Zpracování metodiky je v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V a její 
výchozí scénáře jsou v souladu s cíli, které 
stanoví směrnice 2009/28/ES, dalšími 
příslušnými právními předpisy Unie a 
dlouhodobými politickými cíli plánů do 
roku 2050. Návrh metodiky je uveřejněn a 
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je předmětem veřejné konzultace 
v souladu se standardními postupy Unie.

Or. en

Odůvodnění

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-european evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.

Pozměňovací návrh 500
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

1. Do dvanácti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav po 
formální konzultaci organizací 
zastupujících příslušné zúčastněné strany
agentuře a Komisi metodiky
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři na úrovni 
EU, které budou používat evropské sítě 
provozovatelů přenosových a přepravních 
soustav v rámci svých celoevropských 
desetiletých plánů rozvoje a rovněž 
předkladatelé projektů v rámci 
konkrétních projektových analýz u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a), b) a d) a v příloze II bodě 2. 
Tato metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V a 
odpovídá pravidlům a ukazatelům 
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stanoveným v příloze IV.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pro účely tohoto nařízení není skladování elektřiny regulovanou činností, 
metodika harmonizované analýzy nákladů a přínosů by se neměla vztahovat na kategorii 
spadající pod bod 1 písm. c) přílohy II.

Pozměňovací návrh 501
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

1. Do dvanácti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav po 
formální konzultaci organizací 
zastupujících příslušné zúčastněné strany
agentuře a Komisi metodiky
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři na úrovni 
EU, které budou používat evropské sítě 
provozovatelů přenosových a přepravních 
soustav v rámci svých celoevropských 
desetiletých plánů rozvoje a rovněž 
předkladatelé projektů v rámci 
konkrétních projektových analýz u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V a 
odpovídá pravidlům a ukazatelům 
stanoveným v příloze IV.

Or. en
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Pozměňovací návrh 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

1. Do dvanácti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta jednoho měsíce, během něhož má evropská síť provozovatelů elektrických přenosových 
soustav (ENTSO-E) předložit metodiku, je nedostatečná, protože kromě kritérií, která 
ENTSO-E zohledňuje ve svých desetiletých plánech rozvoje sítě, obsahuje příloha V navíc i 
některá další kritéria. Mimoto je také nutné, aby metodika vznikala na jasně vymezeném 
právním základě. Jeden rok je minimální doba potřebná k vytvoření nových metodik, zvláště 
pokud mají zahrnovat externality.

Pozměňovací návrh 503
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
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plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami a kritérii stanovenými v příloze 
čl. 4 odst. 2, příloze IV a příloze V. 
Evropská síť provozovatelů elektrických
přenosových soustav a evropská síť 
provozovatelů přenosových soustav 
zemního plynu vedou konzultace 
s příslušnými zainteresovanými subjekty, 
včetně uživatelů infrastruktury, 
organizacemi zastupujícími provozovatele 
infrastruktury a tvůrci projektu, kteří 
nepatří mezi provozovatele přenosových a 
přepravních soustav, a to již během 
vytváření metodiky.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli tomu, aby byla konzultována i organizace zastupující všechny provozovatele 
plynárenské infrastruktury.

Pozměňovací návrh 504
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 

1. Do čtyř měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
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modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

modelování sítě a trhu, na úrovni EU 
s ohledem na příslušné scénáře rozvoje 
u projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V, 
především na základě konzultace 
s uživatelskými skupinami uvedenými 
v příloze V.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na spolupráci a potřebu zapojení zúčastněných stran se jako reálnější lhůta jeví 4 
měsíce. Zúčastněné strany by také měly být zapojeny do vytváření metodiky pro analýzu 
nákladů a přínosů již v rané fázi a měla by s nimi být vedena konzultace prostřednictvím 
uživatelských skupin zastupujících všechna sdružení příslušných zúčastněných stran. Předtím, 
než evropská síť provozovatelů elektrických přenosových soustav a evropská síť 
provozovatelů plynárenských přepravních soustav předloží metodiku agentuře a Komisi, se 
uživatelské skupiny sejdou nejméně dvakrát (viz pozměňovací návrh k příloze V, nový bod 13).

Pozměňovací návrh 505
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU, jakož 
i vyčíslení standardních nákladů pro 
jednotlivé kategorie projektů, u projektů 
společného zájmu, které spadají do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, kromě 
projektů skladování elektřiny z vodních 
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elektráren. Tato metodika je zpracována 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V.

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V. Návrh 
metodiky je uveřejněn a je předmětem 
konzultace v souladu se standardními 
postupy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné je nejen závěrečné zveřejnění této metodiky, ale také to, aby proběhla veřejná 
konzultace o návrhu metodiky analýzy nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh 507
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU 
s ohledem na příslušné scénáře rozvoje 
u projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V, 
především na základě konzultace 
příslušných zúčastněných stran, včetně 
jiných provozovatelů infrastruktury a 
příslušných organizací, které je zastupují.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, a 
v této metodice zohlední širší sociální, 
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zásadami stanovenými v příloze V. hospodářské a environmentální přínosy 
energetické infrastruktury v regionálním 
měřítku. Tato metodika je zpracována 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, a 
v této metodice zohlední širší sociální, 
hospodářské a environmentální přínosy 
energetické infrastruktury v regionálním 
měřítku. Tato metodika je zpracována 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V.

Or. en

Odůvodnění

Analýza nákladů a přínosů by měla zohledňovat i širší hospodářské, sociální a 
environmentální přínosy energetické infrastruktury, jako je zamezení vzniku emisí uhlíku a 
rychlejší integrace energie z obnovitelných zdrojů v rámci sítě.
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Pozměňovací návrh 510
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

1. Do dvanácti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
agentuře a Komisi metodiku 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni EU u 
projektů společného zájmu, které spadají 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tato 
metodika je zpracována v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

Or. fr

Odůvodnění

Stanovená lhůta je na uskutečnění kvalitní konzultace příliš krátká; musí být proto 
prodloužena.

Pozměňovací návrh 511
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do tří měsíců ode dne obdržení této 
metodiky agentura po formální konzultaci 
s organizacemi zastupujícími všechny 
příslušné zúčastněné strany poskytne 
Komisi stanovisko týkající se této 
metodiky.

2. Do tří měsíců ode dne obdržení této 
metodiky agentura po formální konzultaci 
se všemi příslušnými zúčastněnými 
stranami poskytne Komisi stanovisko 
týkající se této metodiky.

Or. en
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Odůvodnění

Při hledání konečné podoby metodiky analýzy nákladů a přínosů by Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (ACER) měla hrát v návrhu Komise strategickou roli 
„mezičlánku“ (mezi evropskými sítěmi provozovatelů přenosových a přepravních soustav a 
Komisí). Předtím, než začne být tato metodika pro analýzy nákladů a přínosů používána jako 
referenční nástroj u budoucích projektů, měla by ACER transparentním způsobem vytvořit 
sdružení zúčastněných stran. Velmi důležité je přinejmenším to, aby byl konzultován Evropský 
rozvojový fond (ERF) a aby na této úrovni existovala zpětná vazba. 

Pozměňovací návrh 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do tří měsíců ode dne obdržení této 
metodiky agentura po formální konzultaci 
s organizacemi zastupujícími všechny 
příslušné zúčastněné strany poskytne 
Komisi stanovisko týkající se této 
metodiky.

2. Do tří měsíců ode dne obdržení této 
metodiky agentura po formální konzultaci 
se všemi příslušnými zúčastněnými 
stranami poskytne Komisi stanovisko 
týkající se této metodiky.

Or. en

Odůvodnění

Solidní, nezávislá a transparentní kontrola metodiky analýzy nákladů a přínosů, kterou 
mohou vykonávat všechny příslušné strany, je prvořadou podmínkou vytvoření metodiky, 
která bude dobře sloužit svému účelu. K této metodice by měly mít možnost vyjádřit své 
stanovisko všechny zúčastněné strany, nejen příslušné organizace, které je zastupují – což je 
běžný postup, který v současnosti již uplatňují Komise, agentura i evropské sítě provozovatelů 
přenosových a přepravních soustav při veřejných konzultací.

Pozměňovací návrh 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do tří měsíců ode dne obdržení této 2. Do tří měsíců ode dne obdržení této 
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metodiky agentura po formální konzultaci 
s organizacemi zastupujícími všechny 
příslušné zúčastněné strany poskytne 
Komisi stanovisko týkající se této 
metodiky.

metodiky agentura po formální konzultaci 
se všemi příslušnými zúčastněnými 
stranami poskytne Komisi stanovisko 
týkající se této metodiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise vydá své stanovisko k této 
metodice do tří měsíců od obdržení 
stanoviska od agentury.

3. Komise vydá své stanovisko k této 
metodice do tří měsíců od obdržení 
stanoviska od agentury a toto stanovisko 
společně s oběma metodikami předá ke 
schválení Evropskému parlamentu a Radě 
EU.

Or. ro

Pozměňovací návrh 515
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do tří měsíců ode dne obdržení 
stanoviska Komise upraví evropská síť 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav svou 
metodiku v souladu s tímto stanoviskem a 
předloží ji Komisi ke schválení.

4. Do tří měsíců od schválení Evropským 
parlamentem a Radou EU upraví evropská 
síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav a evropská síť 
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav svou metodiku v souladu s tímto 
stanoviskem a předloží ji Komisi ke 
schválení.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do dvou týdnů od schválení Komisí 
zveřejní evropská síť provozovatelů 
elektrických přenosových soustav a 
evropská síť provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav tuto metodiku na 
svých internetových stránkách. Na 
vyžádání jsou povinni poskytnout Komisi a 
agentuře příslušné soubory vstupních dat 
uvedené v příloze V bodě 1 a další 
příslušné údaje o síti, zatížení toku a trhu 
v dostatečně přesné podobě podle 
vnitrostátních právních předpisů a 
příslušných dohod o mlčenlivosti. Údaje 
jsou platné k datu žádosti. Komise a 
agentura zajistí zachování důvěrnosti 
obdržených údajů v řadách vlastních i 
v řadách osob, které pro ně na základě 
těchto údajů provádějí analýzy.

5. Do dvou týdnů od schválení Komisí 
zveřejní evropská síť provozovatelů 
elektrických přenosových soustav a 
evropská síť provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav svou metodiku na 
svých internetových stránkách. Na 
vyžádání jsou povinni poskytnout Komisi a 
agentuře příslušné soubory vstupních dat 
uvedené v příloze V bodě 1. Údaje jsou 
platné k datu žádosti. Komise a agentura 
zajistí zachování důvěrnosti obdržených 
údajů v řadách vlastních i v řadách osob, 
které pro ně na základě těchto údajů 
provádějí analýzy.

Or. en

Odůvodnění

Návrh zajišťuje soulad s pozměňovacím návrhem k čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh 517
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do dvou týdnů od schválení Komisí 
zveřejní evropská síť provozovatelů 
elektrických přenosových soustav a 

5. Do dvou týdnů od schválení Komisí 
zveřejní evropská síť provozovatelů 
elektrických přenosových soustav a 
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evropská síť provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav tuto metodiku na 
svých internetových stránkách. Na 
vyžádání jsou povinni poskytnout Komisi a 
agentuře příslušné soubory vstupních dat 
uvedené v příloze V bodě 1 a další 
příslušné údaje o síti, zatížení toku a trhu 
v dostatečně přesné podobě podle 
vnitrostátních právních předpisů a 
příslušných dohod o mlčenlivosti. Údaje 
jsou platné k datu žádosti. Komise a 
agentura zajistí zachování důvěrnosti 
obdržených údajů v řadách vlastních i 
v řadách osob, které pro ně na základě 
těchto údajů provádějí analýzy.

evropská síť provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav svou metodiku na 
svých internetových stránkách. Na 
vyžádání jsou povinni poskytnout Komisi a 
agentuře příslušné soubory vstupních dat 
uvedené v příloze V bodě 1. Údaje jsou 
platné k datu žádosti. Komise a agentura 
zajistí zachování důvěrnosti obdržených 
údajů v řadách vlastních i v řadách osob, 
které pro ně na základě těchto údajů 
provádějí analýzy.

Or. en

Pozměňovací návrh 518
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do dvou týdnů od schválení Komisí 
zveřejní evropská síť provozovatelů 
elektrických přenosových soustav a 
evropská síť provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav tuto metodiku na 
svých internetových stránkách. Na 
vyžádání jsou povinni poskytnout Komisi a 
agentuře příslušné soubory vstupních dat 
uvedené v příloze V bodě 1 a další 
příslušné údaje o síti, zatížení toku a trhu 
v dostatečně přesné podobě podle 
vnitrostátních právních předpisů a 
příslušných dohod o mlčenlivosti. Údaje 
jsou platné k datu žádosti. Komise a 
agentura zajistí zachování důvěrnosti 
obdržených údajů v řadách vlastních i 
v řadách osob, které pro ně na základě 
těchto údajů provádějí analýzy.

5. Do dvou týdnů od schválení Komisí 
zveřejní evropská síť provozovatelů 
elektrických přenosových soustav a 
evropská síť provozovatelů plynárenských
přepravních soustav tuto metodiku na 
svých internetových stránkách. Na 
vyžádání jsou povinni poskytnout Komisi a 
agentuře příslušné soubory vstupních dat 
uvedené v příloze V bodě 1 a další 
příslušné údaje o síti, zatížení toku a trhu 
v dostatečně přesné podobě podle 
vnitrostátních právních předpisů a 
příslušných dohod o mlčenlivosti. Pro 
účely ověření si Komise nebo agentura 
může vyžádat od evropské sítě 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav a evropské sítě provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
zaslání výpočtů, z nichž tyto soubory dat 
vycházejí. Údaje jsou platné k datu žádosti. 
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Komise a agentura zajistí zachování 
důvěrnosti obdržených údajů v řadách 
vlastních i v řadách osob, které pro ně na 
základě těchto údajů provádějí analýzy.

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Tyto metodiky jsou v případě potřeby 
aktualizovány a zdokonalovány v souladu 
s uveřejňováním desetiletých plánů 
rozvoje sítě na základě postupu 
stanoveného v odstavcích 1 až 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 520
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Metodika se použije na analýzu nákladů 
a přínosů v rámci všech následujících 
desetiletých plánů rozvoje sítě pro 
elektřinu nebo plyn zpracovaných sítí 
ENTSO pro elektřinu či zemní plyn podle 
článku 8 nařízení (ES) 714/2009 a nařízení 
(ES) 715/2009.

7. Metodika se použije na analýzu nákladů 
a přínosů v rámci výběru projektů 
společného zájmu podle čl. 3, v rámci 
přeshraničního přidělování 
odpovídajících nákladů na projekty 
společného zájmu podle čl. 13 a v rámci
všech následujících desetiletých plánů 
rozvoje sítě pro elektřinu nebo plyn 
zpracovaných sítí ENTSO pro elektřinu či 
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zemní plyn podle článku 8 nařízení (ES) 
714/2009 a nařízení (ES) 715/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Metodika se použije na analýzu nákladů 
a přínosů v rámci všech následujících 
desetiletých plánů rozvoje sítě pro 
elektřinu nebo plyn zpracovaných sítí 
ENTSO pro elektřinu či zemní plyn podle 
článku 8 nařízení (ES) 714/2009 a nařízení 
(ES) 715/2009.

7. Metodika se použije na analýzu nákladů 
a přínosů v rámci všech následujících 
desetiletých plánů rozvoje sítě pro 
elektřinu nebo plyn zpracovaných sítí 
ENTSO pro elektřinu či zemní plyn podle 
článku 8 nařízení (ES) 714/2009 a nařízení 
(ES) 715/2009, přičemž hlavní výsledky 
analýzy nákladů a přínosů s ohledem na 
příslušné scénáře musí být součástí 
konzultací a závěrečných zpráv 
desetiletých plánů rozvoje sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Metodika se použije na analýzu nákladů 
a přínosů v rámci všech následujících 
desetiletých plánů rozvoje sítě pro 
elektřinu nebo plyn zpracovaných sítí 
ENTSO pro elektřinu či zemní plyn podle 
článku 8 nařízení (ES) 714/2009 a nařízení 
(ES) 715/2009.

7. Metodiky se použijí na analýzu nákladů 
a přínosů v rámci všech následujících 
desetiletých plánů rozvoje sítě pro 
elektřinu nebo plyn zpracovaných sítí 
ENTSO pro elektřinu či zemní plyn podle 
článku 8 nařízení (ES) 714/2009 a nařízení 
(ES) 715/2009 se zřetelem k analýze 
nákladů a přínosů v rámci celého 
energetického systému na úrovni Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 523
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do 31. prosince 2016 předloží evropská 
síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav společně s evropskou 
sítí provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav Komisi a agentuře 
model společného trhu s elektřinou a 
plynem a společné elektrické a plynárenské 
sítě, který zahrnuje přenos i skladování 
elektřiny a plynu a řeší prioritní koridory a 
oblasti stanovené v příloze I a zpracované 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V. Po schválení tohoto modelu
Komisí v souladu s postupem stanoveným 
v odstavcích 2 až 4 je tento model zahrnut 
do metodiky.

8. Do 31. prosince 2016 předloží evropská 
síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav a evropská síť
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav Komisi a agentuře své modely trhu 
s elektřinou a plynem a elektrické a 
plynárenské sítě, které zahrnují přenos a
skladování elektřiny, resp. přepravu a
skladování plynu, a řeší prioritní koridory 
a oblasti stanovené v příloze I a zpracované 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V. Po schválení těchto modelů
Komisí v souladu s postupem stanoveným 
v odstavcích 2 až 4 jsou tyto modely 
zahrnuty do příslušné metodiky.

Or. en

Odůvodnění

Synergie v rámci společného trhu s elektřinou a plynem a modelu sítě nejsou průkazné. Oba 
modely, pro elektřinu a pro plyn, by měly být vytvářeny samostatně.

Pozměňovací návrh 524
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do 31. prosince 2016 předloží evropská 
síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav společně s evropskou 
sítí provozovatelů plynárenských 

8. Do 31. prosince 2016 předloží evropská 
síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav společně s evropskou 
sítí provozovatelů plynárenských 
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přepravních soustav Komisi a agentuře 
model společného trhu s elektřinou a 
plynem a společné elektrické a plynárenské 
sítě, který zahrnuje přenos i skladování 
elektřiny a plynu a řeší prioritní koridory a 
oblasti stanovené v příloze I a zpracované 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V. Po schválení tohoto modelu 
Komisí v souladu s postupem stanoveným 
v odstavcích 2 až 4 je tento model zahrnut 
do metodiky.

přepravních soustav agentuře, Komisi, 
Evropskému parlamentu a Radě EU
model společného trhu s elektřinou a 
plynem a společné elektrické a plynárenské 
sítě, který zahrnuje přenos i skladování 
elektřiny a plynu a řeší prioritní koridory a 
oblasti stanovené v příloze I a zpracované 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V. Po schválení tohoto modelu 
Komisí, Evropským parlamentem a Radou 
EU v souladu s postupem stanoveným 
v odstavcích 2 až 4 je tento model zahrnut 
do metodiky.

Or. ro

Pozměňovací návrh 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do 31. prosince 2016 předloží evropská 
síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav společně s evropskou 
sítí provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav Komisi a agentuře 
model společného trhu s elektřinou a 
plynem a společné elektrické a plynárenské 
sítě, který zahrnuje přenos i skladování 
elektřiny a plynu a řeší prioritní koridory a 
oblasti stanovené v příloze I a zpracované 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V. Po schválení tohoto modelu
Komisí v souladu s postupem stanoveným 
v odstavcích 2 až 4 je tento model zahrnut
do metodiky.

8. Do 31. prosince 2016 předloží evropská 
síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav a evropská síť
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav Komisi a agentuře modely trhu 
s elektřinou a plynem a elektrické a 
plynárenské sítě, které zahrnují přenos i 
skladování elektřiny a plynu a řeší prioritní 
koridory a oblasti stanovené v příloze I a 
zpracované v souladu se zásadami 
stanovenými v příloze V. Po schválení 
těchto modelů Komisí v souladu 
s postupem stanoveným v odstavcích 2 až 
4 jsou tyto modely zahrnuty do metodiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Adina-Ioana Vălean
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do 31. prosince 2016 předloží evropská 
síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav společně s evropskou 
sítí provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav Komisi a agentuře 
model společného trhu s elektřinou a 
plynem a společné elektrické a plynárenské 
sítě, který zahrnuje přenos i skladování 
elektřiny a plynu a řeší prioritní koridory a 
oblasti stanovené v příloze I a zpracované 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V. Po schválení tohoto modelu 
Komisí v souladu s postupem stanoveným 
v odstavcích 2 až 4 je tento model zahrnut 
do metodiky.

8. Do 31. prosince 2016 předloží evropská 
síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav společně s evropskou 
sítí provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav Komisi a agentuře 
model společného trhu s elektřinou a 
plynem a společné elektrické a plynárenské 
sítě, který zahrnuje přenos i skladování 
elektřiny a plynu a terminály LNG a řeší 
prioritní koridory a oblasti stanovené 
v příloze I a zpracované v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V. Po 
schválení tohoto modelu Komisí v souladu 
s postupem stanoveným v odstavcích 2 až 
4 je tento model zahrnut do metodiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do 31. prosince 2016 předloží evropská 
síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav společně s evropskou 
sítí provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav Komisi a agentuře 
model společného trhu s elektřinou a 
plynem a společné elektrické a plynárenské 
sítě, který zahrnuje přenos i skladování 
elektřiny a plynu a řeší prioritní koridory a 
oblasti stanovené v příloze I a zpracované 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V. Po schválení tohoto modelu 
Komisí v souladu s postupem stanoveným 
v odstavcích 2 až 4 je tento model zahrnut 

8. Do 31. prosince 2016 předloží evropská 
síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav společně s evropskou 
sítí provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav Komisi a agentuře 
model společného trhu s elektřinou a 
plynem a společné elektrické a plynárenské 
sítě, který zahrnuje přenos i skladování 
elektřiny a plynu a terminály LNG a řeší 
prioritní koridory a oblasti stanovené 
v příloze I a zpracované v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V. Po 
schválení tohoto modelu Komisí v souladu 
s postupem stanoveným v odstavcích 2 až 
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do metodiky. 4 je tento model zahrnut do metodiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do 31. prosince 2016 předloží evropská 
síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav společně s evropskou 
sítí provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav Komisi a agentuře 
model společného trhu s elektřinou a 
plynem a společné elektrické a plynárenské 
sítě, který zahrnuje přenos i skladování 
elektřiny a plynu a řeší prioritní koridory a 
oblasti stanovené v příloze I a zpracované 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V. Po schválení tohoto modelu 
Komisí v souladu s postupem stanoveným 
v odstavcích 2 až 4 je tento model zahrnut 
do metodiky.

8. Do 31. prosince 2016 předloží evropská 
síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav společně s evropskou 
sítí provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav Komisi a agentuře 
model společného trhu s elektřinou a 
plynem a společné elektrické a plynárenské 
sítě, který zahrnuje přenos i skladování 
elektřiny a plynu a terminály LNG a řeší 
prioritní koridory a oblasti stanovené 
v příloze I a zpracované v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V. Po 
schválení tohoto modelu Komisí v souladu 
s postupem stanoveným v odstavcích 2 až 
4 je tento model zahrnut do metodiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investiční náklady spojené s projektem 
společného zájmu spadajícím do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až 
d) a v příloze II bodě 2 ponese 
provozovatel (provozovatelé) přenosové 
soustavy členského státu (členských států), 

Investiční náklady spojené s projektem 
společného zájmu spadajícím do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a), b)
a d) a v příloze II bodě 2 ponese 
provozovatel (provozovatelé) přenosové 
soustavy nebo předkladatel projektu
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na něž bude mít projekt čistý pozitivní 
dopad, a uhradí je uživatelé sítě 
prostřednictvím sazeb za přístup k síti.

přenosové soustavy členského státu 
(členských států), na něž bude mít projekt 
čistý pozitivní dopad, a uhradí je 
v rozsahu, který nezahrnuje poplatky za 
překročení kapacity a jiné poplatky, 
uživatelé sítě prostřednictvím sazeb za 
přístup k síti platných v tomto nebo 
v těchto členských státech.

Na projekty společného zájmu spadající 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
2 se předchozí věta vztahuje pouze tehdy, 
požádá-li nejméně jeden předkladatel 
projektu příslušné vnitrostátní orgány o 
použití tohoto článku na všechny nebo 
některé náklady na projekt a pokud 
z posouzení poptávky na trhu vyplyne, že 
nelze očekávat, že by náklady byly pokryty 
prostřednictvím sazeb hrazených uživateli 
dané infrastruktury. Má-li projekt několik 
předkladatelů, příslušné vnitrostátní 
orgány bez prodlení všechny 
předkladatele vyzvou k tomu, aby společně 
v souladu s odst. 4 podali žádost o 
investici. Ustanovení tohoto článku se 
nevztahují na projekty společného zájmu, 
které získaly výjimku podle článku 36 
směrnice 2009/73/ES nebo článku 17 
nařízení (ES) 714/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investiční náklady spojené s projektem 
společného zájmu spadajícím do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až 
d) a v příloze II bodě 2 ponese 
provozovatel (provozovatelé) přenosové 
soustavy členského státu (členských států), 

Investiční náklady spojené s projektem 
společného zájmu spadajícím do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a), b)
a d) ponese provozovatel (provozovatelé) 
přenosové soustavy členského státu 
(členských států), na něž bude mít projekt 
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na něž bude mít projekt čistý pozitivní 
dopad, a uhradí je uživatelé sítě 
prostřednictvím sazeb za přístup k síti.

čistý pozitivní dopad, a uhradí je uživatelé 
sítě prostřednictvím sazeb za přístup k síti.

1a. Investiční náklady spojené s projektem 
společného zájmu spadajícím do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 2 ponese 
buď provozovatel (provozovatelé) 
přenosové soustavy, provozovatel 
(provozovatelé) skladovací soustavy 
v případě regulovaných skladovacích 
zařízení, nebo provozovatel 
(provozovatelé) soustavy LNG členského 
státu (členských států), na něž bude mít 
projekt čistý pozitivní dopad, a uhradí je 
uživatelé sítě prostřednictvím sazeb za 
přístup k síti.

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investiční náklady spojené s projektem 
společného zájmu spadajícím do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až 
d) a v příloze II bodě 2 ponese 
provozovatel (provozovatelé) přenosové 
soustavy členského státu (členských států), 
na něž bude mít projekt čistý pozitivní 
dopad, a uhradí je uživatelé sítě 
prostřednictvím sazeb za přístup k síti.

Náklady uvedené v příloze V bodě 5, které 
jsou spojené s projekty společného zájmu 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a) až d) a 
v příloze II bodě 2, ponese s výjimkou 
projektů skladování elektřiny z vodních 
elektráren provozovatel (provozovatelé) 
přenosové soustavy členského státu 
(členských států), na něž bude mít projekt 
čistý pozitivní dopad, a uhradí je uživatelé 
sítě prostřednictvím sazeb za přístup k síti.

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investiční náklady spojené s projektem 
společného zájmu spadajícím do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až 
d) a v příloze II bodě 2 ponese 
provozovatel (provozovatelé) přenosové 
soustavy členského státu (členských států), 
na něž bude mít projekt čistý pozitivní 
dopad, a uhradí je uživatelé sítě 
prostřednictvím sazeb za přístup k síti.

Investiční náklady spojené s projektem 
společného zájmu spadajícím do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až 
d) a v příloze II bodě 2 ponese 
provozovatel (provozovatelé) přenosové 
soustavy členského státu (členských států), 
na něž bude mít projekt čistý pozitivní 
dopad, a uhradí je uživatelé sítě 
prostřednictvím sazeb za přístup k síti, je-li 
to s ohledem na hospodářskou a sociální 
situaci možné.

Or. ro

Pozměňovací návrh 533
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investiční náklady spojené s projektem
společného zájmu spadajícím do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až
d) a v příloze II bodě 2 ponese 
provozovatel (provozovatelé) přenosové 
soustavy členského státu (členských států), 
na něž bude mít projekt čistý pozitivní 
dopad, a uhradí je uživatelé sítě 
prostřednictvím sazeb za přístup k síti.

Náklady na projekt společného zájmu 
podle přílohy V bodu 5 spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2 ponese 
provozovatel (provozovatelé) přenosové 
soustavy členského státu (členských států), 
na něž bude mít projekt čistý pozitivní 
dopad, a uhradí je uživatelé sítě 
prostřednictvím sazeb za přístup k síti.

Or. en

Odůvodnění

Při rozhodování o přidělení nákladů by měly být zohledněny veškeré náklady na projekt 
společného zájmu, nikoli pouze náklady investiční, protože v opačném případě nebude 
přidělování nákladů efektivní.
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Pozměňovací návrh 534
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investiční náklady spojené s projektem 
společného zájmu spadajícím do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až
d) a v příloze II bodě 2 ponese 
provozovatel (provozovatelé) přenosové 
soustavy členského státu (členských států), 
na něž bude mít projekt čistý pozitivní 
dopad, a uhradí je uživatelé sítě 
prostřednictvím sazeb za přístup k síti.

Investiční náklady spojené s projektem 
společného zájmu spadajícím do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a), b)
a d) a v příloze II bodě 2 písm. a) a d)
ponese provozovatel (provozovatelé) 
přenosové soustavy členského státu 
(členských států), na něž bude mít projekt 
čistý pozitivní dopad, a uhradí je uživatelé 
sítě prostřednictvím sazeb za přístup k síti.

Or. de

Pozměňovací návrh 535
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení tohoto článku se nevztahují 
na investiční náklady, které mohou být 
pokryty prostřednictvím sazeb za přístup 
k síti účtovaných uživatelům sítě 
v souladu s čl. 13 nařízení (ES) 
č. 715/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení tohoto článku se nevztahují 
na investiční náklady, které mohou být 
pokryty prostřednictvím sazeb za přístup 
k síti účtovaných uživatelům sítě 
v souladu s čl. 13 nařízení (ES) 
č. 715/2009.

Or. en

Odůvodnění

Existuje-li možnost, aby investiční náklady byly přidělovány uživatelům sítí, například na 
základě pevných závazků stanovených v návaznosti na testování trhu či na základě závazků na 
straně regulačního orgánu, vytvářel by složitý postup přidělování nákladů zbytečnou 
regulační zátěž.

Pozměňovací návrh 537
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Pro investiční náklady provozovatelů 
přenosových soustav budou stanoveny 
referenční postupy, aby bylo možné najít 
referenční hodnoty a osvědčené postupy, 
které by dokázaly zaručit, že náklady 
budou efektivní. Vzniknou-li v nákladech 
významné neodůvodněné rozdíly, může 
Komise vyhlásit veřejnou soutěž s cílem 
zajistit, že výstavba infrastruktury bude 
nákladově co nejefektivnější.

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případy významného zvýšení investičních 
nákladů oznámí vnitrostátní regulační 
orgány a agentura Komisi. Nepodá-li 
předkladatel projektu dostatečné 
odůvodnění, může Komise vyhlásit výzvu 
k předkládání návrhů na výstavbu 
projektu, otevřenou pro všechny 
předkladatele projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Vnitrostátní regulační orgány ve 
spolupráci s agenturou stanoví soubor 
vhodných ukazatelů umožňujících 
srovnávání jednotkových investičních 
nákladů mezi předkladateli projektů ze 
všech členských států. 

Or. en

Odůvodnění

Určitou referenční úroveň lze stanovit již prostřednictvím spolupráce vnitrostátních 
regulačních orgánů. 

Pozměňovací návrh 540
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkladatel(é) projektů společného zájmu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a) až d) 
a v příloze II bodě 2 všechny dotčené 
vnitrostátní regulační orgány pravidelně 
průběžně informují o průběhu projektu 
a o nákladech a dopadech, které jsou s ním 
spojeny. Jakmile projekt společného zájmu 
vybraný na základě článku 3 a spadající 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2 
dosáhne dostatečné zralosti, předloží 
předkladatel projektu příslušným 
vnitrostátním regulačním orgánům žádost o 
investici do projektu včetně 
přeshraničního přidělení nákladů společně 
s:

Použije-li se první věta bodu 1, 
předkladatel(é) projektů společného zájmu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), b) a d) 
a v příloze II bodě 2 všechny dotčené 
vnitrostátní regulační orgány pravidelně 
průběžně informují o průběhu projektu 
a o nákladech a dopadech, které jsou s ním 
spojeny. Jakmile tyto projekty dosáhnou
dostatečné zralosti, předloží předkladatel 
projektu příslušným vnitrostátním 
regulačním orgánům žádost o investici do 
projektu včetně žádosti o vydání 
rozhodnutí o přeshraničním přidělení 
nákladů společně s:

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkladatel(é) projektů společného zájmu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a) až d) 
a v příloze II bodě 2 všechny dotčené 
vnitrostátní regulační orgány pravidelně 
průběžně informují o průběhu projektu 
a o nákladech a dopadech, které jsou s ním 
spojeny. Jakmile projekt společného zájmu 
vybraný na základě článku 3 a spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2 dosáhne 
dostatečné zralosti, předloží předkladatel 
projektu příslušným vnitrostátním 
regulačním orgánům žádost o investici do 
projektu včetně přeshraničního přidělení 

Předkladatel(é) projektů společného zájmu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), b) a d) 
a v příloze II bodě 2 všechny dotčené 
vnitrostátní regulační orgány pravidelně 
průběžně informují o průběhu projektu 
a o nákladech a dopadech, které jsou s ním 
spojeny. Jakmile projekt společného zájmu 
vybraný na základě článku 3 a spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2 dosáhne 
dostatečné zralosti, předloží předkladatel 
projektu příslušným vnitrostátním 
regulačním orgánům žádost o investici do 
projektu včetně přeshraničního přidělení 
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nákladů společně s: nákladů společně s:

Or. en

Pozměňovací návrh 542
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) analýzou nákladů a přínosů na základě 
metodiky vypracované v souladu 
s článkem 12 a

(a) podrobnou analýzou nákladů a přínosů 
provedenou předkladatelem projektu nebo 
akreditovanou nezávislou stranou, kterou 
určil předkladatel projektu, na základě 
metodiky vypracované v souladu 
s článkem 12 a

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po přijetí prvních desetiletých plánů 
rozvoje sítě založených na metodice 
vypracované podle čl. 12 odst. 7, se 
analýzou uvedenou pod písm. a) rozumí 
aktualizovaná verze výsledků analýzy 
nákladů a přínosů evropské sítě 
provozovatelů přenosových a přepravních 
soustav, zahrnující veškeré změny, k nimž 
došlo o jejího uveřejnění. Předkladatel(é) 
projektu mohou rovněž uvést své 
připomínky k výsledkům analýzy nákladů 
a přínosů evropské sítě provozovatelů 
přenosových a přepravních soustav 
(ENTSO) nebo dodatečné údaje, které do 
analýzy ENTSO nebyly zahrnuty.
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Or. en

Pozměňovací návrh 544
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkladatel projektu nebo určená 
akreditovaná nezávislá strana 
zpracovávající podrobnou analýzu 
nákladů a přínosů předloží veškeré údaje, 
které byly v rámci této analýzy nákladů a 
přínosů použity při výpočtu, agentuře, 
která přezkoumá, zhodnotí a potvrdí, že 
předložené analýzy nákladů a přínosů 
byly provedeny objektivním a neutrálním 
způsobem a na základě metodiky 
vypracované v souladu s článkem 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 545
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do šesti měsíců od data obdržení poslední 
žádosti posledním dotčeným vnitrostátním 
regulačním orgánem přijmou vnitrostátní 
regulační orgány po konzultaci s dotčeným 
předkladatelem (předkladateli) projektů 
společné rozhodnutí o přidělení 
investičních nákladů, které ponese každý 
provozovatel soustavy v rámci uvedeného 
projektu, i o jejich začlenění do síťových 
sazeb. Vnitrostátní regulační orgány 

Do šesti měsíců od data obdržení poslední 
žádosti posledním dotčeným vnitrostátním 
regulačním orgánem přijmou vnitrostátní 
regulační orgány a poté, co agentura 
schválí analýzu nákladů a přínosů 
provedenou předkladatelem projektu nebo 
určenou akreditovanou nezávislou 
stranou, a po konzultaci s dotčeným 
předkladatelem (předkladateli) projektů 
společné rozhodnutí o přidělení 
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mohou rozhodnout, že přidělí pouze část 
nákladů, nebo rozdělí náklady v rámci 
balíčku několika projektů společného 
zájmu.

investičních nákladů, které ponese každý 
provozovatel soustavy v rámci uvedeného 
projektu, i o jejich začlenění do síťových 
sazeb. Vnitrostátní regulační orgány 
mohou rozhodnout, že přidělí pouze část 
nákladů, nebo rozdělí náklady v rámci 
balíčku několika projektů společného 
zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
András Gyürk

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 výsledky analýzy 
nákladů a přínosů na základě metodiky 
vypracované v souladu s čl. 12 (např.
hospodářské, sociální a environmentální 
náklady a přínosy projektu (projektů) 
v dotčených členských státech)
a potenciální potřeba finanční podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Werner Langen

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
náklady a přínosy projektu (projektů) 
v dotčených členských státech a 
potenciální potřeba finanční podpory.
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Or. de

Pozměňovací návrh 548
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní regulační orgány agentuře 
neprodleně oznámí rozhodnutí společně se 
všemi důležitými informacemi, které se 
k němu vztahují. Tyto informace zahrnují 
zejména podrobné důvody, na jejichž 
základě byly náklady rozděleny mezi 
členské státy, například:

Vnitrostátní regulační orgány agentuře 
neprodleně oznámí rozhodnutí o přidělení 
nákladů společně se všemi důležitými 
informacemi, které se k němu vztahují. 
Tyto informace zahrnují zejména podrobné 
důvody, na jejichž základě byly náklady 
rozděleny mezi členské státy, například:

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o přidělení se zveřejní. Rozhodnutí o přidělení nákladů se 
zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o přidělení se zveřejní. Rozhodnutí o přidělení nákladů se 



AM\900618CS.doc 47/95 PE487.999v01-00

CS

zveřejní. Použijí se články 19, 20 a 22 
nařízení (ES) č. 713/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o přidělení se zveřejní. Rozhodnutí o přidělení nákladů se 
zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 a
Nejméně dvě třetiny z celkové objemu 
prostředků přidělených na projekty 
v oblasti energetické infrastruktury by 
měly být určeny na projekty v oblasti 
elektroenergetické infrastruktury.

Or. nl

Odůvodnění

Komise ve své zprávě z června roku 2011 odhadla celkový objem investic do infrastruktury do 
roku 2020 přibližně na 200 miliard EUR. Z této částky by zhruba 140 miliard EUR bylo 
potřeba na projekty v oblasti elektroenergetické infrastruktury, 70 miliard EUR na projekty 
v oblasti plynárenské infrastruktury.,  Poměr mezi těmito investičními požadavky by se měl 
odrážet i v přidělování prostředků financování. Dvě třetiny z celkového rozpočtu, který je 
k dispozici, by měly být vyhrazeny na projekty v oblasti elektroenergetické infrastruktury.

Pozměňovací návrh 554
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud předkladateli projektu vzniknou 
vyšší rizika z hlediska rozvoje, výstavby, 
provozu či údržby projektu společného 
zájmu, který spadá do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, 
s výjimkou projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren, v porovnání 
s obvyklými riziky srovnatelného 
infrastrukturního projektu a pokud tato 
rizika nejsou zahrnuta do výjimky podle 
článku 36 směrnice 2009/73/ES nebo 
článku 17 nařízení (ES) č. 714/2009, zajistí 
vnitrostátní regulační orgány poskytnutí 
příslušných pobídek uvedenému projektu 
za současného uplatnění čl. 37 odst. 8 
směrnice 2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES, článku 14 nařízení 

1. Pokud předkladateli projektu vzniknou 
vyšší rizika z hlediska rozvoje, výstavby, 
provozu či údržby projektu společného 
zájmu, který spadá do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, 
s výjimkou projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren, skladování zemního 
plynu a zařízení na zkapalněný zemní 
plyn (LNG), v porovnání s obvyklými 
riziky srovnatelného infrastrukturního 
projektu a pokud tato rizika nejsou 
zahrnuta do výjimky podle článku 36 
směrnice 2009/73/ES nebo článku 17 
nařízení (ES) č. 714/2009, zajistí 
vnitrostátní regulační orgány poskytnutí 
příslušných pobídek uvedenému projektu 
za současného uplatnění čl. 37 odst. 8 
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(ES) č. 714/2009 a článku 13 nařízení (ES) 
č. 715/2009.

směrnice 2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES, článku 14 nařízení 
(ES) č. 714/2009 a článku 13 nařízení (ES) 
č. 715/2009.

Přečerpávací vodní elektrárny, zařízení 
pro skladování zemního plynu a zařízení 
na LNG nejsou v souvislosti s hrazením 
síťových poplatků považovány za koncové 
uživatele, aby nebyla ohrožena 
hospodářská soutěž těchto zařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 555
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud předkladateli projektu vzniknou 
vyšší rizika z hlediska rozvoje, výstavby, 
provozu či údržby projektu společného 
zájmu, který spadá do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, 
s výjimkou projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren, v porovnání 
s obvyklými riziky srovnatelného 
infrastrukturního projektu a pokud tato 
rizika nejsou zahrnuta do výjimky podle 
článku 36 směrnice 2009/73/ES nebo 
článku 17 nařízení (ES) č. 714/2009, zajistí 
vnitrostátní regulační orgány poskytnutí 
příslušných pobídek uvedenému projektu 
za současného uplatnění čl. 37 odst. 8 
směrnice 2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES, článku 14 nařízení 
(ES) č. 714/2009 a článku 13 nařízení (ES) 
č. 715/2009.

1. Pokud předkladateli projektu vzniknou 
vyšší rizika z hlediska rozvoje, výstavby, 
provozu či údržby projektu společného 
zájmu, který spadá do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, 
s výjimkou projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren, skladování zemního 
plynu a zařízení na zkapalněný zemní 
plyn (LNG), v porovnání s obvyklými 
riziky srovnatelného infrastrukturního 
projektu a pokud tato rizika nejsou 
zahrnuta do výjimky podle článku 36 
směrnice 2009/73/ES nebo článku 17 
nařízení (ES) č. 714/2009, zajistí 
vnitrostátní regulační orgány poskytnutí 
příslušných pobídek uvedenému projektu 
za současného uplatnění čl. 37 odst. 8 
směrnice 2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES, článku 14 nařízení 
(ES) č. 714/2009 a článku 13 nařízení (ES) 
č. 715/2009.

Pokud jsou přečerpávací vodní elektrárny 
v souvislosti s odváděním síťových 
poplatků považovány za koncové 
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uživatele, osvobodí členské státy do 
budoucna přečerpávací vodní elektrárny 
od vybírání těchto poplatků.

Or. de

Odůvodnění

Die vorgesehene Ausnahme für Pumpspeicherkraftwerksprojekte ist zutreffend, da sie ein 
wichtiger Teil eines ganzheitlichen Ansatzes und für eine funktionierende Netzinfrastruktur 
von großer Bedeutung ist, aber untereinander sowie im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten 
der Speicherung und der Flexibilisierung in Wettbewerb stehen. Dies sollte auch für 
Erdgasspeicher und LNG-Anlagen gelten. Da Pumpspeicherkraftwerke keine 
Letztverbraucher sind, sollten deshalb Investitionen für den Fortbetrieb von bestehenden 
Anlagen durch die Befreiung von Entgelten angereizt werden.

Pozměňovací návrh 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud předkladateli projektu vzniknou 
vyšší rizika z hlediska rozvoje, výstavby, 
provozu či údržby projektu společného 
zájmu, který spadá do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, 
s výjimkou projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren, v porovnání 
s obvyklými riziky srovnatelného 
infrastrukturního projektu a pokud tato 
rizika nejsou zahrnuta do výjimky podle 
článku 36 směrnice 2009/73/ES nebo 
článku 17 nařízení (ES) č. 714/2009, zajistí 
vnitrostátní regulační orgány poskytnutí 
příslušných pobídek uvedenému projektu 
za současného uplatnění čl. 37 odst. 8 
směrnice 2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES, článku 14 nařízení 
(ES) č. 714/2009 a článku 13 nařízení (ES) 
č. 715/2009.

1. Pokud předkladateli projektu vzniknou 
vyšší rizika z hlediska rozvoje, výstavby, 
provozu či údržby projektu společného 
zájmu, který spadá do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, 
s výjimkou projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren, v porovnání 
s obvyklými riziky srovnatelného 
infrastrukturního projektu a pokud tato 
rizika nejsou zahrnuta do výjimky podle 
článku 36 směrnice 2009/73/ES nebo 
článku 17 nařízení (ES) č. 714/2009, zajistí 
vnitrostátní regulační orgány poskytnutí 
příslušných pobídek uvedenému projektu 
za současného uplatnění čl. 37 odst. 8 
směrnice 2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES, článku 14 nařízení 
(ES) č. 714/2009 a článku 13 nařízení (ES) 
č. 715/2009. Tímto odstavcem nejsou 
dotčeny pobídkové režimy, které jsou již 
zavedeny v rámci vnitrostátních právních 
předpisů. 
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Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z textu.

Pozměňovací návrh 557
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud předkladateli projektu vzniknou 
vyšší rizika z hlediska rozvoje, výstavby, 
provozu či údržby projektu společného 
zájmu, který spadá do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, 
s výjimkou projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren, v porovnání 
s obvyklými riziky srovnatelného 
infrastrukturního projektu a pokud tato 
rizika nejsou zahrnuta do výjimky podle 
článku 36 směrnice 2009/73/ES nebo 
článku 17 nařízení (ES) č. 714/2009, zajistí 
vnitrostátní regulační orgány poskytnutí 
příslušných pobídek uvedenému projektu 
za současného uplatnění čl. 37 odst. 8 
směrnice 2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES, článku 14 nařízení 
(ES) č. 714/2009 a článku 13 nařízení (ES) 
č. 715/2009.

1. Pokud předkladateli projektu vzniknou 
vyšší rizika z hlediska rozvoje, výstavby, 
provozu či údržby projektu společného 
zájmu, který spadá do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, 
s výjimkou projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren, v porovnání 
s obvyklými riziky srovnatelného 
infrastrukturního projektu a pokud tato 
rizika nejsou zahrnuta do výjimky podle 
článku 36 směrnice 2009/73/ES nebo 
článku 17 nařízení (ES) č. 714/2009, a dále 
s ohledem na předpokládané budoucí 
náklady pro spotřebitele energie, zajistí 
vnitrostátní regulační orgány poskytnutí 
příslušných pobídek uvedenému projektu 
za současného uplatnění čl. 37 odst. 8 
směrnice 2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES, článku 14 nařízení 
(ES) č. 714/2009 a článku 13 nařízení (ES) 
č. 715/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1



PE487.999v01-00 52/95 AM\900618CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud předkladateli projektu vzniknou 
vyšší rizika z hlediska rozvoje, výstavby, 
provozu či údržby projektu společného 
zájmu, který spadá do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, 
s výjimkou projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren, v porovnání 
s obvyklými riziky srovnatelného 
infrastrukturního projektu a pokud tato 
rizika nejsou zahrnuta do výjimky podle 
článku 36 směrnice 2009/73/ES nebo 
článku 17 nařízení (ES) č. 714/2009, zajistí 
vnitrostátní regulační orgány poskytnutí 
příslušných pobídek uvedenému projektu 
za současného uplatnění čl. 37 odst. 8 
směrnice 2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES, článku 14 nařízení 
(ES) č. 714/2009 a článku 13 nařízení (ES) 
č. 715/2009.

1. Pokud předkladateli projektu vzniknou 
vyšší rizika z hlediska rozvoje, výstavby, 
provozu či údržby projektu společného 
zájmu, který spadá do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a), 
b), d) a e) a v příloze II bodě 2, s výjimkou 
projektů skladování elektřiny z vodních 
elektráren, v porovnání s obvyklými riziky 
srovnatelného infrastrukturního projektu a 
pokud tato rizika nejsou zahrnuta do 
výjimky podle článku 36 směrnice 
2009/73/ES nebo článku 17 nařízení (ES) 
č. 714/2009, zajistí vnitrostátní regulační 
orgány poskytnutí příslušných pobídek 
uvedenému projektu za současného 
uplatnění čl. 37 odst. 8 směrnice 
2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 směrnice 
2009/73/ES, článku 14 nařízení (ES) č. 
714/2009 a článku 13 nařízení (ES) č. 
715/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodování vnitrostátních regulačních 
orgánů udělovat takové pobídky 
zohledňuje výsledky analýzy nákladů a 
přínosů na základě metodiky vypracované 
v souladu s článkem 12 a zejména pozitivní 
regionální nebo celounijní externality, 
které projekt přináší. Vnitrostátní regulační 
orgány dále analyzují konkrétní rizika 
vzniklá předkladateli (předkladatelům) 
projektů, opatření přijatá ke zmírnění rizik 
a zdůvodnění tohoto rizikového profilu 
s ohledem na čistý pozitivní dopad 

2. Rozhodování vnitrostátních regulačních 
orgánů udělovat takové pobídky 
zohledňuje výsledky analýzy nákladů a 
přínosů na základě metodiky vypracované 
v souladu s článkem 12 a zejména pozitivní 
regionální nebo celounijní účinky, které 
projekt přináší. Vnitrostátní regulační 
orgány dále analyzují konkrétní rizika 
vzniklá předkladateli (předkladatelům) 
projektů, opatření přijatá ke zmírnění rizik 
a zdůvodnění tohoto rizikového profilu 
s ohledem na čistý pozitivní dopad 
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projektu ve srovnání s alternativním 
řešením představujícím nižší riziko. 
Způsobilá rizika zahrnují zejména rizika 
spojená s novými přenosovými a 
přepravními technologiemi, jak na souši, 
tak na moři, rizika spojená 
s nedostatečným krytím nákladů a 
rozvojová rizika.

projektu ve srovnání s alternativním 
řešením představujícím nižší riziko. 
Způsobilá rizika zahrnují rizika spojená 
s nedostatečným krytím nákladů a 
rozvojová rizika.

Or. de

Pozměňovací návrh 560
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodování vnitrostátních regulačních 
orgánů udělovat takové pobídky 
zohledňuje výsledky analýzy nákladů a 
přínosů na základě metodiky vypracované 
v souladu s článkem 12 a zejména pozitivní 
regionální nebo celounijní externality, 
které projekt přináší. Vnitrostátní regulační 
orgány dále analyzují konkrétní rizika 
vzniklá předkladateli (předkladatelům) 
projektů, opatření přijatá ke zmírnění rizik 
a zdůvodnění tohoto rizikového profilu 
s ohledem na čistý pozitivní dopad 
projektu ve srovnání s alternativním 
řešením představujícím nižší riziko. 
Způsobilá rizika zahrnují zejména rizika 
spojená s novými přenosovými a 
přepravními technologiemi, jak na souši, 
tak na moři, rizika spojená 
s nedostatečným krytím nákladů a 
rozvojová rizika.

2. Rozhodování vnitrostátních regulačních 
orgánů udělovat takové pobídky 
zohledňuje výsledky analýzy nákladů a 
přínosů na základě metodiky vypracované 
v souladu s článkem 12 a zejména pozitivní 
regionální nebo celounijní externality, 
které projekt přináší. Vnitrostátní regulační 
orgány dále analyzují konkrétní rizika 
vzniklá předkladateli (předkladatelům) 
projektů, opatření přijatá ke zmírnění rizik 
a zdůvodnění tohoto rizikového profilu 
s ohledem na čistý pozitivní dopad 
projektu ve srovnání s alternativním 
řešením představujícím nižší riziko. 
Způsobilá rizika zahrnují zejména rizika 
spojená s novými přenosovými, 
přepravními a distribučními 
technologiemi, jak na souši, tak na moři, 
rizika spojená s nedostatečným krytím 
nákladů a rozvojová rizika.

Or. nl

Pozměňovací návrh 561
Lambert van Nistelrooij
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodování vnitrostátních regulačních 
orgánů udělovat takové pobídky 
zohledňuje výsledky analýzy nákladů a 
přínosů na základě metodiky vypracované 
v souladu s článkem 12 a zejména pozitivní 
regionální nebo celounijní externality, 
které projekt přináší. Vnitrostátní regulační 
orgány dále analyzují konkrétní rizika 
vzniklá předkladateli (předkladatelům) 
projektů, opatření přijatá ke zmírnění rizik 
a zdůvodnění tohoto rizikového profilu 
s ohledem na čistý pozitivní dopad 
projektu ve srovnání s alternativním 
řešením představujícím nižší riziko. 
Způsobilá rizika zahrnují zejména rizika 
spojená s novými přenosovými a 
přepravními technologiemi, jak na souši, 
tak na moři, rizika spojená 
s nedostatečným krytím nákladů a 
rozvojová rizika.

2. Rozhodování vnitrostátních regulačních 
orgánů udělovat takové pobídky 
zohledňuje celkové výsledky analýzy
nákladů a přínosů na základě metodiky 
vypracované v souladu s článkem 12 a 
zejména pozitivní regionální nebo 
celounijní externality, které projekt přináší. 
Vnitrostátní regulační orgány dále 
analyzují konkrétní rizika vzniklá 
předkladateli (předkladatelům) projektů, 
opatření přijatá ke zmírnění rizik a 
zdůvodnění tohoto rizikového profilu 
s ohledem na čistý pozitivní dopad 
projektu ve srovnání s alternativním 
řešením představujícím nižší riziko. 
Způsobilá rizika zahrnují zejména rizika 
spojená s novými přenosovými a 
přepravními technologiemi, jak na souši, 
tak na moři, rizika spojená 
s nedostatečným krytím nákladů a 
rozvojová rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodování vnitrostátních regulačních 
orgánů udělovat takové pobídky 
zohledňuje výsledky analýzy nákladů a 
přínosů na základě metodiky vypracované 
v souladu s článkem 12 a zejména pozitivní 
regionální nebo celounijní externality, 
které projekt přináší. Vnitrostátní regulační 

2. Rozhodování vnitrostátních regulačních 
orgánů udělovat takové pobídky 
zohledňuje výsledky analýzy nákladů a 
přínosů na základě metodiky vypracované 
v souladu s článkem 12 a zejména pozitivní 
regionální nebo celounijní externality, 
které projekt přináší. Vnitrostátní regulační 



AM\900618CS.doc 55/95 PE487.999v01-00

CS

orgány dále analyzují konkrétní rizika 
vzniklá předkladateli (předkladatelům) 
projektů, opatření přijatá ke zmírnění rizik 
a zdůvodnění tohoto rizikového profilu 
s ohledem na čistý pozitivní dopad 
projektu ve srovnání s alternativním 
řešením představujícím nižší riziko. 
Způsobilá rizika zahrnují zejména rizika 
spojená s novými přenosovými a 
přepravními technologiemi, jak na souši, 
tak na moři, rizika spojená 
s nedostatečným krytím nákladů a
rozvojová rizika.

orgány dále analyzují konkrétní rizika 
vzniklá předkladateli (předkladatelům) 
projektů, opatření přijatá ke zmírnění rizik 
a zdůvodnění tohoto rizikového profilu 
s ohledem na čistý pozitivní dopad 
projektu ve srovnání s alternativním 
řešením představujícím nižší riziko. 
Způsobilá rizika zahrnují zejména rizika 
spojená s novými přenosovými a 
přepravními technologiemi, jak na souši, 
tak na moři, novými distribučními 
technologiemi a rizika spojená 
s nedostatečným krytím nákladů, jakož i 
rizika rozvojová.

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pobídka udělená rozhodnutím zohlední 
specifickou povahu vzniklého rizika a 
zahrnuje:

vypouští se

(a) předpisy upravující preventivní 
investice nebo
(b) pravidla uznávání účelně 
vynaložených nákladů před uvedením 
projektu do provozu nebo
(c) pravidla zajištění další návratnosti 
kapitálu investovaného v rámci daného 
projektu nebo
(d) jakákoli jiná opatření, která budou 
považována za nutná a vhodná.

Or. xm

Odůvodnění

O pobídkách by měl rozhodovat pouze vnitrostátní orgán. Charakter pobídek se může různit 
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v závislosti na specifické podobě sazebního systému daného členského státu a měl by 
odpovídat potřebám konkrétního projektu. Obecný seznam možných pobídek se proto nejeví 
jako vhodné řešení.

Pozměňovací návrh 564
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pobídka udělená rozhodnutím zohlední 
specifickou povahu vzniklého rizika a 
zahrnuje:

3. Pobídka udělená rozhodnutím zohlední 
specifickou povahu vzniklého rizika a 
zahrnuje mimo jiné:

Or. en

Odůvodnění

Seznam poskytovaných pobídek by se neměl omezovat na pobídky uvedené výše, protože by to 
bránilo hledání nových způsobů stimulování investic.

Pozměňovací návrh 565
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pobídka udělená rozhodnutím zohlední 
specifickou povahu vzniklého rizika a 
zahrnuje:

3. Pobídka udělená rozhodnutím zohlední 
specifickou povahu vzniklého rizika a 
zahrnuje mimo jiné:

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) ohledně společné metodiky hodnocení 
vzniklých vyšších rizik investic do projektů 
přenosu elektřiny a přepravy plynu.

(b) ohledně společné metodiky hodnocení 
vzniklých vyšších rizik investic do projektů 
přenosu elektřiny, do projektů přepravy 
plynu a do projektů inteligentních sítí.

Or. nl

Pozměňovací návrh 567
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) ohledně společné metodiky hodnocení 
vzniklých vyšších rizik investic do projektů 
přenosu elektřiny a přepravy plynu.

(b) ohledně společné metodiky hodnocení 
vzniklých vyšších rizik investic do projektů 
přenosu elektřiny a přepravy plynu a do 
projektů inteligentních sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) ohledně společné metodiky hodnocení 
vzniklých vyšších rizik investic do projektů 
přenosu elektřiny a přepravy plynu.

(Netýká se českého znění.)

Or. de
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Pozměňovací návrh 569
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do 31. července 2013 zveřejní 
jednotlivé vnitrostátní regulační orgány 
svou metodiku a kritéria, která užívají při 
hodnocení investic do projektů přenosu 
elektřiny a přepravy plynu a vyšších rizik 
uvedených projektů.

5. Do 31. července 2013 zveřejní 
jednotlivé vnitrostátní regulační orgány, 
které vydaly rozhodnutí o poskytnutí 
dodatečných pobídek, svou metodiku 
a kritéria, která užívají při hodnocení 
investic do projektů přenosu elektřiny 
a přepravy plynu a vyšších rizik uvedených 
projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do 31. července 2013 zveřejní 
jednotlivé vnitrostátní regulační orgány 
svou metodiku a kritéria, která užívají při
hodnocení investic do projektů přenosu 
elektřiny a přepravy plynu a vyšších rizik 
uvedených projektů.

5. Do 31. července 2013 zveřejní 
jednotlivé vnitrostátní regulační orgány 
svou metodiku a kritéria, která užívají při 
hodnocení investic do projektů přenosu 
elektřiny a přepravy plynu a do projektů 
inteligentních sítí a při hodnocení vyšších 
rizik uvedených projektů.

Or. nl

Pozměňovací návrh 571
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do 31. července 2013 zveřejní 
jednotlivé vnitrostátní regulační orgány 
svou metodiku a kritéria, která užívají při 
hodnocení investic do projektů přenosu 
elektřiny a přepravy plynu a vyšších rizik 
uvedených projektů.

5. Do 31. července 2013 zveřejní 
jednotlivé vnitrostátní regulační orgány 
svou metodiku a kritéria, která užívají při 
hodnocení investic do projektů přenosu 
elektřiny a přepravy plynu a do projektů 
inteligentních sítí a při hodnocení vyšších 
rizik uvedených projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do 31. července 2013 zveřejní 
jednotlivé vnitrostátní regulační orgány 
svou metodiku a kritéria, která užívají při 
hodnocení investic do projektů přenosu 
elektřiny a přepravy plynu a vyšších rizik 
uvedených projektů.

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 573
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může vydat pokyny týkající se 
pobídek stanovených v tomto článku 
v souladu s čl. 18 odst. 1 až 3 nařízení (ES) 
č. 714/2009 a čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 
715/2009.

6. Komise ve spolupráci s Agenturou pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (ACER) vydá pokyny týkající se 
pobídek stanovených v tomto článku 
v souladu s čl. 18 odst. 1 až 3 nařízení (ES) 
č. 714/2009 a čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 
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715/2009, přičemž podle potřeby zohlední 
vnitrostátní specifika.

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může vydat pokyny týkající se 
pobídek stanovených v tomto článku 
v souladu s čl. 18 odst. 1 až 3 nařízení (ES) 
č. 714/2009 a čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 
715/2009.

6. Komise vydá pokyny týkající se pobídek 
stanovených v tomto článku v souladu s čl. 
18 odst. 1 až 3 nařízení (ES) č. 714/2009 a 
čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009.
Zohlední se přitom zejména pravidla 
zajištění další návratnosti kapitálu podle 
odst. 3 písm. c) tohoto článku. 

Or. de

Pozměňovací návrh 575
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může vydat pokyny týkající se 
pobídek stanovených v tomto článku 
v souladu s čl. 18 odst. 1 až 3 nařízení (ES) 
č. 714/2009 a čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 
715/2009.

6. Komise může vydat pokyny týkající se 
pobídek v souladu s čl. 18 odst. 1 až 3 
nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 23 odst. 1 
nařízení (ES) č. 715/2009.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že s možností poskytování pobídek k výstavbě nové infrastruktury se již 
počítá v nařízení (ES) č. 715/2009, neměl by se tento článek vztahovat pouze na projekty 
společného zájmu uvedené v tomto článku.
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Pozměňovací návrh 576
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může vydat pokyny týkající se 
pobídek stanovených v tomto článku 
v souladu s čl. 18 odst. 1 až 3 nařízení (ES) 
č. 714/2009 a čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 
715/2009.

6. Komise vydá pokyny týkající se pobídek 
stanovených v tomto článku v souladu s čl. 
18 odst. 1 až 3 nařízení (ES) č. 714/2009 
a čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009.

Or. ro

Pozměňovací návrh 577
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 a
Koordinace provozu

1. Agentura za účelem zajištění 
spolehlivého a účinného fungování unijní 
energetické infrastruktury, včetně 
projektů společného zájmu, předloží 
Komisi ve lhůtě 6 měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost své návrhy koncepce a 
provádění příslušné koordinace provozu 
v reálném čase.
2. Tyto návrhy obsahují:
a) úplné funkční specifikace, v nichž bude 
jednoznačně stanoveno, které informace 
budou shromažďovány a sdíleny všemi 
provozovateli propojené přenosové a 
přepravní soustavy v rámci každé 
propojené oblasti;



PE487.999v01-00 62/95 AM\900618CS.doc

CS

b) modely řízení včetně vlastnictví;
c) harmonogramy provádění.
3. Do 6 měsíců ode dne, kdy Komise 
obdrží návrh, uspořádá Komise 
konzultace se všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami a uveřejní 
k návrhu odůvodněné stanovisko.
4. Do 3 měsíců ode dne, kdy Komise 
obdrží stanovisko agentury, vydá Komise 
pokyn, aby ENTSO pro elektřinu a 
ENTSO pro plyn zahájily příslušnou 
koordinaci provozu.
5. Provozní informace uvedené v čl. 2a 
jsou v reálném čase zpřístupňovány všem 
provozovatelům propojené soustavy a 
agentuře. Každý provozovatel soustavy 
určí kontaktní místo, které bude pověřeno 
zodpovídáním dotazů agentury nebo 
jiných provozovatelů soustavy týkajících 
se těchto informací.
6. Po skončení dvouletého prováděcího 
období agentura tento koordinační 
mechanismus zhodnotí.

Or. en

Pozměňovací návrh 578
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 a
Koordinace provozu

1. Za účelem zajištění spolehlivého a 
účinného fungování unijní energetické 
infrastruktury, včetně projektů veřejného 
zájmu, předloží do 6 měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost ENTSO pro 
elektřinu a ENTSO pro plyn agentuře a 
Komisi své návrhy koncepce a provádění 
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příslušné koordinace provozu v reálném 
čase. Své návrhy mohou předložit formou 
konkrétních a závazných ustanovení 
kodexů sítě, schválených v souladu 
s platnými postupy.
2. Tyto návrhy obsahují:
(a) úplné funkční specifikace, v nichž 
bude jednoznačně stanoveno, které 
informace budou shromažďovány a 
sdíleny všemi provozovateli propojené 
přenosové a přepravní soustavy v rámci 
každé propojené oblasti;
(b) model řízení včetně vlastnictví;
(c) harmonogram provádění.
3. Do 3 měsíců ode dne obdržení návrhů 
uveřejní agentura k těmto návrhům své 
odůvodněné stanovisko.
4. Do 3 měsíců ode dne, kdy Komise 
obdrží stanovisko agentury, vydá Komise 
pokyn, aby ENTSO pro elektřinu a 
ENTSO pro plyn zahájily příslušnou 
koordinaci provozu.
5. Provozní informace uvedené v čl. 2a 
jsou v reálném čase zpřístupňovány všem 
provozovatelům propojené soustavy a 
agentuře. Každý provozovatel soustavy 
určí kontaktní místo, které bude pověřeno 
zodpovídáním dotazů agentury nebo 
jiných provozovatelů soustavy týkajících 
se těchto informací.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke stále narůstající složitosti a vzájemné závislosti sítě je nezbytné, aby na evropské 
úrovni fungoval systém koordinace jejich provozu, který by v reálném čase shromažďoval 
informace o přeshraničním obchodu s elektřinou a plynem, souvisejících nákladech a který by 
Komisi, členským státům, regulačním orgánům a provozovatelům přenosových a přepravních 
soustav dodával užitečné údaje, potřebné k zajištění bezpečného a účinného provozu 
infrastrukturních sítí a pro jejich budoucí plánování.
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Pozměňovací návrh 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 a
Koordinace provozu

1. Za účelem zajištění spolehlivého a 
účinného fungování unijní energetické 
infrastruktury, včetně projektů veřejného 
zájmu, předloží do 6 měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost ENTSO pro 
elektřinu a ENTSO pro plyn agentuře a 
Komisi své návrhy koncepce a provádění 
koordinace provozu v reálném čase, ve 
kterých zohlední různé regionální 
provozní požadavky.
2. Tyto návrhy obsahují:
(a) úplné funkční specifikace, v nichž 
bude jednoznačně stanoveno, které 
informace budou shromažďovány a 
sdíleny všemi provozovateli propojené 
přenosové a přepravní soustavy v rámci 
každé propojené oblasti;
(b) harmonogramy provádění.
3. Do 3 měsíců ode dne obdržení návrhů 
uveřejní agentura k těmto návrhům své 
odůvodněné stanovisko.
4. Do 3 měsíců ode dne, kdy Komise 
obdrží stanovisko agentury, vydá Komise 
pokyn, aby ENTSO pro elektřinu a 
ENTSO pro plyn zahájily příslušnou 
koordinaci provozu.
5. Provozní informace uvedené v čl. 2a 
jsou v reálném čase zpřístupňovány všem 
provozovatelům propojené soustavy a 
agentuře. Každý provozovatel soustavy 
určí kontaktní místo, které bude pověřeno 
zodpovídáním dotazů agentury nebo 
jiných provozovatelů soustavy týkajících 
se těchto informací.
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Or. en

Odůvodnění

Myšlenka provozní koordinace provozovatelů přenosových a přepravních soustav, která by 
byla prováděna v reálném čase, si sice zaslouží podporu, právní odpovědnost za zabezpečení 
dodávek a bezpečný provoz však musí být zajištěny členskými státy a jejich provozovateli 
přenosových a přepravních soustav. V úvahu musí být vzaty velké rozdíly mezi provozními 
nároky přenosových a přepravních soustav. Stávající evropské právní předpisy navíc vznášejí 
na provozovatele přenosových a přepravních soustav, pokud jde o řízení a vlastnictví, 
dostatečné požadavky.

Pozměňovací návrh 580
Paul Rübig

Návrh nařízení
Kapitola V – článek -15 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -15

Projekty, které získaly výjimku podle čl. 
36 směrnice 2009/73/ES nebo čl. 17 
nařízení (ES) č. 714/2009, nejsou 
způsobilé pro finanční podporu ze strany 
Unie poskytovanou na základě ustanovení 
[nařízení Evropského parlamentu a Rady
o vytvoření nástroje pro propojení 
Evropy].

Or. en

Odůvodnění

Výhody spojené se statutem projektu společného zájmu se překrývají s výhodami 
poskytovanými na základě výjimky podle čl. 36 směrnice 2009/73/ES nebo čl. 17 nařízení (ES) 
č. 714/2009. Dodatečná finanční podpora může mít především vliv na dobu k amortizaci nové 
infrastruktury, a může mít proto dopad na rozhodnutí o udělení výjimky. Projekty, kterým byla 
udělena výjimka, by proto neměla mít možnost využívat dodatečného financování 
poskytovaného v rámci nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh 581
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo
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Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilost projektů k finanční pomoci 
Unie

vypouští se

1. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodech 
1, 2 a 4, jsou způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na studie 
a finančních nástrojů v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o vytvoření nástroje 
pro propojení Evropy].
2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, kromě 
projektů skladování elektřiny z vodních 
elektráren, jsou také způsobilé pro 
finanční podporu Unie ve formě grantů 
na práce v souladu s ustanoveními 
[nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o nástroji pro propojení Evropy], pokud 
jsou prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:
(a) analýza nákladů a přínosů 
konkrétního projektu podle článku 5 odst. 
4 písm. a) poskytuje důkaz o existenci 
významných pozitivních externalit, jako je 
zabezpečení dodávek, solidarita nebo 
inovace; a
(b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho 
odůvodnění uvedené v čl. 14 odst. 3; a
(c) projekt získal rozhodnutí o 
přeshraničním rozdělení nákladů na 
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základě článku 36, případně stanovisko 
příslušných vnitrostátních regulačních 
orgánů a agentury ohledně komerční 
životaschopnosti projektu v případě
projektů, kterým byla udělena výjimka 
podle článku 36 směrnice 2009/73/ES 
nebo podle článku 17 nařízení (ES) č. 
714/2009.
3. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. e) a v příloze II bodě 4 jsou také 
způsobilé pro finanční podporu Unie ve 
formě grantů na práce v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o nástroji pro 
propojení Evropy], mohou-li dotčení 
předkladatelé projektů jednoznačně 
prokázat významné pozitivní externality, 
které projekty přinesou, a jejich 
nedostatečnou obchodní životaschopnost.

Or. en

Odůvodnění

V rámci hlavních směrů energetiky by měly být stanoveny projekty společného zájmu, které by 
měly být realizovány do roku 2020. Je proto důležité, aby tyto hlavní směry byly přijaty co 
nejdříve. Podmínky způsobilosti projektů společného zájmu k získání finanční pomoci na 
základě nařízení o vytvoření nástroje pro propojení Evropy by měly být stanoveny v rámci 
tohoto nástroje. Tímto způsobem by bylo možné dosáhnout nejen větší konzistence mezi 
přidělováním prostředků financování ze zdrojů EU dostupných po uzavření víceletého 
finančního rámce a projekty společného zájmu, které by měly být financovány v rámci 
nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh 582
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Článek 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilost projektů k finanční pomoci 
Unie

Způsobilost projektů k finanční pomoci 
Unie a její podmíněnost
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Or. en

Pozměňovací návrh 583
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V rámci hlavních směrů energetiky by měly být stanoveny projekty společného zájmu, které by 
měly být realizovány do roku 2020. Je proto důležité, aby tyto hlavní směry byly přijaty co 
nejdříve. Podmínky způsobilosti projektů společného zájmu k získání finanční pomoci na 
základě nařízení o vytvoření nástroje pro propojení Evropy by měly být stanoveny v rámci 
tohoto nástroje. Tímto způsobem by bylo možné dosáhnout nejen větší konzistence mezi 
přidělováním prostředků financování ze zdrojů EU dostupných po uzavření víceletého 
finančního rámce a projekty společného zájmu, které by měly být financovány v rámci 
nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodech 
1, 2 a 4, jsou způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na studie 

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

finančních nástrojů v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o vytvoření nástroje 
pro propojení Evropy], pokud jsou 
realizovány v těch částech odvětví 
plynárenské infrastruktury, kde jsou 
provedena ustanovení týkající se oddělení, 
obsažená ve směrnici 2009/73/ES o 
společných pravidlech pro vnitřní trh se 
zemním plynem, a to i v těch členských 
státech, kde jsou v tomto směru 
uplatňovány výjimky.

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

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byl proveden třetí balíček opatření pro liberalizaci energetiky, zvláště co se 
týče trhu s plynem, a aby bylo zajištěno, že aktivity v oblasti produkce a dodávek plynu budou 
fungovat samostatně a dojde k rozdělení stávajících monopolních sítí. Tento proces lze 
usnadnit stanovením podmínky, že způsobilé k finanční pomoci ze strany Unie budou v oblasti 
plynárenství pouze ty projekty společného zájmu, které budou realizovány v odvětvích 
plynárenské infrastruktury v členských státech, ve kterých bylo provedeno účinné oddělení 
vlastnictví.

Pozměňovací návrh 585
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodech 
1, 2 a 4, jsou způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na studie a 
finančních nástrojů v souladu 

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

Evropského parlamentu a Rady o vytvoření 
nástroje pro propojení Evropy].

Or. de

Pozměňovací návrh 586
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodech 
1, 2 a 4 jsou způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na studie a 
finančních nástrojů v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy]. Volba finančních 
nástrojů musí probíhat s ohledem na 
příslušný projekt. Pro každý projekt 
nemusí být nutně použitelné všechny 
možnosti financování.

Or. de

Pozměňovací návrh 587
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Projekty společného zájmu jsou 
způsobilé pro finanční podporu Unie ve 
formě grantů na studie a finančních 
nástrojů v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o vytvoření 
nástroje pro propojení Evropy].
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propojení Evropy].

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 589
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 590
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Projekty společného zájmu spadající 
do kategorií stanovených v příloze II 
bodech 1 a 2 jsou způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě finančních 
nástrojů v souladu s ustanoveními 
[nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o vytvoření nástroje pro propojení 
Evropy], nejsou-li podle obchodního 
plánu a dalších provedených hodnocení, 
zejména těch, která provedli potenciální 
investoři nebo věřitelé, obchodně 
životaschopné.

Or. de

Pozměňovací návrh 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, kromě 
projektů skladování elektřiny z vodních 
elektráren, jsou také způsobilé pro 
finanční podporu Unie ve formě grantů 
na práce v souladu s ustanoveními 
[nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o nástroji pro propojení Evropy], pokud 
jsou prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

vypouští se

(a) analýza nákladů a přínosů 
konkrétního projektu podle článku 5 odst. 
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4 písm. a) poskytuje důkaz o existenci 
významných pozitivních externalit, jako je 
zabezpečení dodávek, solidarita nebo 
inovace; a
(b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho 
odůvodnění uvedené v čl. 14 odst. 3 a
(c) projekt získal rozhodnutí o 
přeshraničním rozdělení nákladů na 
základě článku 13, případně stanovisko 
příslušných vnitrostátních regulačních 
orgánů a agentury ohledně komerční 
životaschopnosti projektu v případě 
projektů, kterým byla udělena výjimka 
podle článku 36 směrnice 2009/73/ES 
nebo podle článku 17 nařízení (ES) č. 
714/2009.

Or. en

Odůvodnění

V rámci hlavních směrů energetiky by měly být stanoveny projekty společného zájmu, které by 
měly být realizovány do roku 2020. Je proto důležité, aby tyto hlavní směry byly přijaty co 
nejdříve. Podmínky způsobilosti projektů společného zájmu k získání finanční pomoci na 
základě nařízení o vytvoření nástroje pro propojení Evropy by měly být stanoveny v rámci 
tohoto nástroje. Tímto způsobem by bylo možné dosáhnout nejen větší konzistence mezi 
přidělováním prostředků financování ze zdrojů EU dostupných po uzavření víceletého 
finančního rámce a projekty společného zájmu, které by měly být financovány v rámci 
nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh 592
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekty společného zájmu spadající do 2. Projekty společného zájmu spadající do 
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kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, kromě 
projektů skladování elektřiny z vodních 
elektráren, jsou také způsobilé pro 
finanční podporu Unie ve formě grantů na 
práce v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], pokud jsou
prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2 jsou 
také způsobilé pro finanční podporu Unie 
ve formě grantů na práce v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o nástroji pro propojení 
Evropy], pokud jsou prováděny v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. 
b) nebo pokud splňují následující kritéria:

Or. de

Odůvodnění

Rychlá výstavba zařízení pro energii z obnovitelných zdrojů vyžaduje rozsáhlé budování 
skladovacích kapacit. Skladování elektřiny z vodních elektráren představuje v současnosti 
z technického a vědeckého hlediska nejúčinnější technologii skladování elektřiny. Pokud by 
byla zařízení pro skladování elektřiny z vodních elektráren v rámci systémů podpory 
znevýhodněna, mohlo by to vést k omezení jejich výstavby a v důsledku toho i ke snížení 
bezpečnosti dodávek elektřiny. Na zřeteli je dále třeba mít i to, že výstavba zařízení pro 
skladování elektřiny z vodních elektráren si do budoucna vyžádá vyšší stavební náklady, 
protože nejúspornější možnosti již byly realizovány.

Pozměňovací návrh 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, kromě 
projektů skladování elektřiny z vodních 
elektráren, jsou také způsobilé pro 
finanční podporu Unie ve formě grantů na 
práce v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], pokud jsou 
prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2 a 3 jsou 
také způsobilé pro finanční podporu Unie 
ve formě grantů na práce v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o nástroji pro propojení 
Evropy], pokud jsou prováděny v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. 
b) nebo pokud splňují následující kritéria:
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Or. en

Pozměňovací návrh 594
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, kromě 
projektů skladování elektřiny z vodních 
elektráren, jsou také způsobilé pro 
finanční podporu Unie ve formě grantů na 
práce v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], pokud jsou 
prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a), b) a d) a v příloze II bodě 2 jsou 
také způsobilé pro finanční podporu Unie 
ve formě grantů na práce v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o nástroji pro propojení 
Evropy], pokud jsou prováděny v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. 
b) nebo pokud splňují následující kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, kromě 
projektů skladování elektřiny z vodních 
elektráren, jsou také způsobilé pro 
finanční podporu Unie ve formě grantů na 
práce v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], pokud jsou 
prováděny v souladu s postupem 

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2 jsou 
také způsobilé pro finanční podporu Unie 
ve formě grantů na práce v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o nástroji pro propojení 
Evropy], pokud jsou prováděny v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. 
b) nebo pokud splňují následující kritéria:
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uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, kromě 
projektů skladování elektřiny z vodních 
elektráren, jsou také způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na práce 
v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], pokud jsou 
prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodech 2 a 3, 
kromě projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren, jsou také způsobilé 
pro finanční podporu Unie ve formě grantů 
na práce v souladu s ustanoveními 
[nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o nástroji pro propojení Evropy], pokud 
jsou prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

Or. en

Odůvodnění

Vyloučení ropovodů z finanční podpory nemá žádnou logiku.

Pozměňovací návrh 597
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, kromě 
projektů skladování elektřiny z vodních 

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodech 2 a 3, 
kromě projektů skladování elektřiny 
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elektráren, jsou také způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na práce 
v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], pokud jsou 
prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

z vodních elektráren, jsou také způsobilé 
pro finanční podporu Unie ve formě grantů 
na práce v souladu s ustanoveními 
[nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o nástroji pro propojení Evropy], pokud 
jsou prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Ochrana životního prostředí, včetně snižování objemu emisí skleníkových plynů, se může stát 
jedním z klíčových zdrojů veřejného prospěchu, který mohou investice do infrastruktury 
přinášet. Na to by měl být brán ohled při rozhodování o financování a způsobilosti 
k využívání nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 14 odst. 3 a

(b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 14 odst. 3. V rámci finanční 
pomoci Unie určené na stavební práce 
jsou v každém případě podporovány pouze 
takové projekty společného zájmu, které 
mají hospodářský, environmentální a 
sociální přínos, jehož nelze dosáhnout 
prostřednictvím žádných jiných 
komerčních projektů za podmínek 
hospodářské soutěže; a

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Pavel Poc

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 14 odst. 3 a

(b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 14 odst. 3. V rámci finanční 
pomoci Unie určené na stavební práce 
jsou v každém případě podporovány pouze 
takové projekty společného zájmu, které 
mají hospodářský a/nebo sociální a/nebo 
environmentální přínos, jehož nelze 
dosáhnout prostřednictvím žádných jiných 
komerčních projektů za podmínek 
hospodářské soutěže.
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Or. en

Odůvodnění

Každý finanční mechanismus pro energetické infrastruktury by měl být navržen tak, aby 
podporoval řádný tok finančních investic, aniž by docházelo k narušování hospodářské 
soutěže na evropských energetických trzích. Pokud by snad byla zvažována možnost zavedení 
výjimky z této zásady, která by umožňovala zařadit na konečný seznam projektů společného 
zájmu i projekty „nekomerčně životaschopné“, měla by být tato výjimka jednoznačně a přísně 
omezena.

Pozměňovací návrh 601
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 14 odst. 3 a

(b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 14 odst. 3. V rámci finanční 
pomoci Unie určené na stavební práce 
jsou v každém případě podporovány pouze 
takové projekty společného zájmu, které 
mají hospodářský a sociální přínos, jehož 
nelze dosáhnout prostřednictvím žádných 
jiných komerčních projektů za podmínek 
hospodářské soutěže;

Or. en

Odůvodnění

Každý finanční mechanismus pro energetické infrastruktury by měl být navržen tak, aby 
podporoval řádný tok finančních investic, aniž by docházelo k narušování hospodářské 
soutěže na evropských energetických trzích. Pokud by snad byla zvažována možnost zavedení 
výjimky z této zásady, která by umožňovala zařadit na konečný seznam projektů společného 
zájmu i projekty, které „nejsou obchodně životaschopné“, měla by být tato výjimka 
jednoznačně a přísně omezena.



PE487.999v01-00 80/95 AM\900618CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 602
Rachida Dati

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch,
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 14 odst. 3 a

(b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 14 odst. 3. Pokud je podáno 
několik konkurenčních projektů, které 
nejsou obchodně životaschopné, jsou 
zhodnoceny a navzájem porovnány 
náklady a přínosy každého projektu a 
zvolen je ten z nich, který má nejlepší 
poměr nákladů a přínosů; a

Or. fr

Odůvodnění

Obchodní neživotaschopnost projektu nepředstavuje sama o sobě dostatečnou podmínku, 
pokud s ní není spojena záruka, že se jedná o nejlepší, obchodně neživotaschopný projekt. 

Pozměňovací návrh 603
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 14 odst. 3 a

(b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 14 odst. 3. Je-li projektu 
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společného zájmu udělována finanční 
podpora, prověří se, zda tato podpora 
nemá žádné škodlivé důsledky pro jiné 
obchodně životaschopné projekty; a

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) projekt získal rozhodnutí o 
přeshraničním rozdělení nákladů na 
základě článku 13, případně stanovisko 
příslušných vnitrostátních regulačních 
orgánů a agentury ohledně komerční 
životaschopnosti projektu v případě 
projektů, kterým byla udělena výjimka 
podle článku 36 směrnice 2009/73/ES 
nebo podle článku 17 nařízení (ES) č. 
714/2009.

(c) projekt získal rozhodnutí o 
přeshraničním rozdělení nákladů na 
základě článku 13.

Or. en

Odůvodnění

Podobná úloha přímého financování ze strany EU a výjimky týkající se přístupu třetích stran 
v souvislost s podporováním finanční životaschopnosti projektu, rozhodnutí o obou otázkách 
by měla být učiněna v téže fázi, aby byla zajištěna patřičná rovnováha mezi oběma těmito 
nástroji a mezi projekty nedocházelo k narušování podmínek.

Pozměňovací návrh 605
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) mezi projekty, které přispívají 
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k realizaci týchž unijních prioritních 
koridorů, nedochází k narušování 
podmínek hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) projekt nevede k narušování trhu tím, 
že by znevýhodňoval jiné, obchodně 
životaschopné projekty.

Or. en

Odůvodnění

Výběr projektů společného zájmu by měl být pečlivá, aby nedošlo k narušení tržních 
podmínek.

Pozměňovací návrh 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. e) a v příloze II bodě 4 jsou také 
způsobilé pro finanční podporu Unie ve 
formě grantů na práce v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o nástroji pro 
propojení Evropy], mohou-li dotčení 
předkladatelé projektů jednoznačně 
prokázat významné pozitivní externality, 

vypouští se
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které projekty přinesou, a jejich 
nedostatečnou obchodní životaschopnost.

Or. en

Odůvodnění

V rámci hlavních směrů energetiky by měly být stanoveny projekty společného zájmu, které by 
měly být realizovány do roku 2020. Je proto důležité, aby tyto hlavní směry byly přijaty co 
nejdříve. Podmínky způsobilosti projektů společného zájmu k získání finanční pomoci na 
základě nařízení o vytvoření nástroje pro propojení Evropy by měly být stanoveny v rámci 
tohoto nástroje. Tímto způsobem by bylo možné dosáhnout nejen větší konzistence mezi 
přidělováním prostředků financování ze zdrojů EU dostupných po uzavření víceletého 
finančního rámce a projekty společného zájmu, které by měly být financovány v rámci 
nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. e) a v příloze II bodě 4 jsou také 
způsobilé pro finanční podporu Unie ve 
formě grantů na práce v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o nástroji pro propojení 
Evropy], mohou-li dotčení předkladatelé 
projektů jednoznačně prokázat významné 
pozitivní externality, které projekty 
přinesou, a jejich nedostatečnou obchodní 
životaschopnost.

3. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. e) a v příloze II bodě 4 jsou také 
způsobilé pro finanční podporu Unie ve 
formě grantů na práce v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o nástroji pro propojení 
Evropy], mohou-li dotčení předkladatelé 
projektů jednoznačně prokázat významné 
pozitivní externality, které projekty 
přinesou, a jejich nedostatečnou obchodní 
životaschopnost.

Jakmile byla jednou projektu společného 
zájmu udělena podpora, nelze ji v případě, 
že tento projekt ztratí statut projektu 
společného zájmu, zpětně odvolat. Tímto 
ustanovením nejsou dotčena rozhodnutí 
Evropského účetního dvora.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být zajištěno, aby nebylo možné zpětně odvolat finanční podporu, jakmile byla jednou 
určitému projektu společného zájmu udělena (a to i včetně investičních pobídek), pokud by 
tento projekt ztratil statut projektu společného zájmu, kromě případu, kdy by se jednoznačně 
ukázalo, že předkladatel projektu uvedl kvůli získání statutu projektu společného zájmu 
záměrně nesprávné informace.

Pozměňovací návrh 609
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. e) a v příloze II bodě 4 jsou také 
způsobilé pro finanční podporu Unie ve 
formě grantů na práce v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o nástroji pro propojení 
Evropy], mohou-li dotčení předkladatelé 
projektů jednoznačně prokázat významné 
pozitivní externality, které projekty 
přinesou, a jejich nedostatečnou obchodní 
životaschopnost.

3. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. e) jsou také způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na práce 
v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], mohou-li dotčení 
předkladatelé projektů jednoznačně 
prokázat významné pozitivní externality, 
které projekty přinesou, a jejich 
nedostatečnou obchodní životaschopnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 610
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. e) a v příloze II bodě 4 jsou také 
způsobilé pro finanční podporu Unie ve 

3. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. e) jsou také způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na práce 
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formě grantů na práce v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o nástroji pro propojení 
Evropy], mohou-li dotčení předkladatelé 
projektů jednoznačně prokázat významné 
pozitivní externality, které projekty 
přinesou, a jejich nedostatečnou obchodní 
životaschopnost.

v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], mohou-li dotčení 
předkladatelé projektů jednoznačně 
prokázat významné pozitivní externality, 
které projekty přinesou, a jejich 
nedostatečnou obchodní životaschopnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Algirdas Saudargas

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. e) a v příloze II bodě 4 jsou také 
způsobilé pro finanční podporu Unie ve 
formě grantů na práce v souladu 
s ustanoveními [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o nástroji pro propojení 
Evropy], mohou-li dotčení předkladatelé 
projektů jednoznačně prokázat významné 
pozitivní externality, které projekty 
přinesou, a jejich nedostatečnou obchodní 
životaschopnost.

3. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. e) jsou také způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na práce 
v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], mohou-li dotčení 
předkladatelé projektů jednoznačně 
prokázat významné pozitivní externality, 
které projekty přinesou, a jejich 
nedostatečnou obchodní životaschopnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Podmínky finanční pomoci 
poskytované ze strany Unie projektům 
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společného zájmu budou prozkoumány 
s ohledem na stupeň jejich přínosu 
k jednomu nebo více příslušným cílům, 
jak je stanoveno v čl. 1a. Jejich přínos by 
měl být měřen na základě uvedených 
kritérií u každého z následujících cílů:
(i) podpora další integrace vnitřního trhu 
s energií a podpora interoperability 
eletroenergetických a plynárenských sítí 
napříč hranicemi:
– počet projektů, které účinným způsobem 
propojují sítě členských států a odstraňují 
vnitřní překážky;
– snížení nebo úplně odstranění 
energetické izolovanosti členských států;
– procentuální podíl přeshraničního 
přenosu elektrické energie v poměru 
k dostupné kapacitě výroby elektřiny 
v příslušných členských státech; a
– procentuální podíl poptávky ve dvou 
dotyčných členských státech v době 
nejvyšší špičky uspokojený díky propojení 
s plynárenskou soustavou prostřednictvím 
zpětných toků;
(ii) zvýšení bezpečnosti dodávek energie 
v Unii, měřená vývojem odolnosti systému 
a bezpečnosti systémových operací:
– počet projektů a jejich kapacita pro 
diverzifikaci zdrojů dodávek, partnerských 
dodavatelů a tras;
– počet projektů zvyšujících skladovací 
kapacitu;
– snížení předvídatelného počtu výpadků a 
délky jejich trvání;
– množství zamezitelných úniků energie 
z obnovitelných zdrojů, k nimž dochází 
v důsledku nedostatečného 
přeshraničního propojení;
– propojení izolovaných trhů 
s diverzifikovanějšími zdroji dodávek; 
nebo
(iii) přínos k udržitelnému rozvoji a 
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ochraně životního prostředí:
– přenos energie z obnovitelných zdrojů 
z místa její výroby do hlavních míst 
spotřeby a úložišť,
– objem emisí CO2, kterým zabrání 
výstavba projektů využívajících možností 
nástroje pro propojení Evropy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Projekty, které přispívají k energetické 
účinnosti a k integraci decentralizované 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, by 
měly obdržet alespoň dvě třetiny finanční 
podpory určené na projekty energetické 
infrastruktury.

Or. de

Pozměňovací návrh 614
Niki Tzavela

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zdůrazňuje, že je třeba předejít tomu, 
aby zejména mezi projekty, které přispívají 
k realizaci téhož unijního prioritního 
koridoru, docházelo k narušování 
podmínek hospodářské soutěže.

Or. en
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Pozměňovací návrh 615
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Projekty v oblasti elektroenergetické 
infrastruktury obdrží nejméně dvě třetiny 
z celkové objemu prostředků přidělených 
na projekty v oblasti energetické 
infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Pozměňovací návrh 616
Fiona Hall

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Vyčleňování prostředků financování 

elektroenergetické infrastruktury
1. Finanční podpora elektroenergetické 
infrastruktury je jako taková vyčleněna. 
Projekty v oblasti elektroenergetické 
infrastruktury obdrží nejméně dvě třetiny 
z celkové objemu finanční podpory 
přidělené na projekty v oblasti energetické 
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infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že potřeba financování projektů v oblasti elektroenergetiky je oproti 
projektům v oblasti plynárenství dvojnásobná, měl by se tento rozdíl v investičních potřebách 
zřetelně odrazit v tom, že na elektroenergetickou infrastrukturu bude ve srovnání s projekty 
v oblasti plynárenské a případně i jiné energetické infrastruktury vyčleněna nejméně 
dvojnásobná částka.

Pozměňovací návrh 617
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději v roce 2017 zveřejní Komise
zprávu o provádění projektů společného 
zájmu. Tato zpráva obsahuje hodnocení:

1. Komise každoročně předloží 
Evropskému parlamentu a Radě EU 
zprávu, která bude obsahovat:

Or. ro

Pozměňovací návrh 618
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) skutečné náklady a celounijní dopad 
projektů společného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d – třetí odrážka (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– určení osvědčených a inovativních 
postupů s ohledem na zapojení 
zainteresovaných subjektů a zmírňování 
environmentálních dopadů v průběhu 
procesů udělování povolení a realizace 
projektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 620
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději v roce 2017 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě EU 
zprávu o provádění projektů společného 
zájmu. Tato zpráva obsahuje hodnocení:
(a) pokroku dosaženého v oblasti 
koncepce, rozvoje a výstavby projektů 
společného zájmu vybraných podle článku 
3 a jejich uvádění do provozu, případně 
zpoždění v provádění a dalších obtíží;
(b) finančních prostředků, které Unie 
vyčlení a uhradí na projekty společného 
zájmu v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy] v porovnání 
s celkovou hodnotou financovaných 
projektů společného zájmu;
(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 
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nákladů;
(d) v případě udělování povolení a účasti 
veřejnosti:
– celkové průměrné a maximální doby 
trvání povolovacích postupů u projektů 
společného zájmu včetně doby trvání 
jednotlivých kroků v rámci povolovacího 
postupu v porovnání s načasováním 
stanoveným v rámci původních milníků 
uvedených v čl. 11 odst. 3;
– míry nesouhlasu s projekty společného 
zájmu (zejména počet písemných námitek 
vznesených v průběhu procesu veřejných 
konzultací, počet napadení soudní 
cestou);
(e) v případě regulace:
– počtu projektů společného zájmu, u 
kterých bylo vydáno rozhodnutí o 
přeshraničním rozdělení nákladů na 
základě článku 13;
– počtu a typu projektů společného zájmu, 
které obdržely zvláštní pobídky podle 
článku 14.

Or. ro

Pozměňovací návrh 621
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – 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 prostřednictvím internetu 
v úředních jazycích EU. Platforma 
obsahuje následující informace:

Or. de
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Pozměňovací návrh 622
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) pravidelně aktualizované informace o 
práci skupin zřízených podle čl. 3 odst. 2, 
zahrnující dokumenty a analýzy, které 
byly těmto skupinám předloženy ke 
zvážení a z nichž byla vypuštěna veškerá 
v nich obsažená obchodní tajemství;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění efektivního přístupu k účasti veřejnosti a veřejného přijetí projektu by měly 
být postupy plánování sítě už v počáteční fázi transparentní. Pokud by transparentnost byla 
zajištěna teprve v některé z pozdějších fází, mohlo by se stát, že někteří budou na projekt 
pohlížet jako na hotovou věc, což je v rozporu s účelem tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh 624
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) hlavní výsledky analýzy nákladů a 
přínosů dotčených projektů společného 
zájmu na základě metodiky vypracované 
v souladu s článkem 12 s výjimkou 
jakýchkoli obchodně citlivých informací.

(c) úplné výsledky analýzy nákladů a 
přínosů dotčených projektů společného 
zájmu na základě metodiky vypracované 
v souladu s článkem 12 s výjimkou 
jakýchkoli obchodně citlivých informací.

Or. en

Odůvodnění

U každého projektu by měly být zainteresovaným subjektům snadno a v plném rozsahu 
dostupné úplné výsledky analýzy nákladů a přínosů (při zachování důvěrnosti obchodně 
citlivých informací). Postup podávání informací a zajišťování publicity by měl 
zainteresovaným subjektům umožňovat, aby si kdykoli zjistily, jakého bylo v rámci projektu 
dosaženo pokroku.

Pozměňovací návrh 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) hlavní výsledky analýzy nákladů a 
přínosů dotčených projektů společného 
zájmu na základě metodiky vypracované 
v souladu s článkem 12 s výjimkou 
jakýchkoli obchodně citlivých informací.

(c) úplné výsledky analýzy nákladů a 
přínosů dotčených projektů společného 
zájmu na základě metodiky vypracované 
v souladu s článkem 12 s výjimkou 
jakýchkoli obchodně citlivých informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 626
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) hlavní výsledky analýzy nákladů a (c) hlavní výsledky předběžné analýzy 
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přínosů dotčených projektů společného 
zájmu na základě metodiky vypracované 
v souladu s článkem 12 s výjimkou 
jakýchkoli obchodně citlivých informací.

nákladů a přínosů dotčených projektů 
společného zájmu na základě metodiky 
vypracované v souladu s článkem 12 
s výjimkou jakýchkoli obchodně citlivých 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) pravidelně aktualizované informace o 
práci skupin zřízených podle čl. 3 odst. 2, 
zahrnující programy schůzí a zápisy 
z jednání, z nichž jsou vypuštěny veškeré 
informace, na které se vztahuje obchodní 
tajemství;

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) informace o stávajícím seznamu 
projektů společného zájmu, přehled 
jednotlivých fází rozhodovacího procesu, 
programy schůzí regionálních skupin a 
zároveň s tím i následně uveřejněné zápisy 
z jednání a uskutečněná rozhodnutí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 629
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) posouzení dopadů provedené ex post, 
v němž jsou popsány celounijní dopady 
realizovaných projektů společného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 630
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 a
Nařízení (ES) č. 713/2009 se mění takto:
Čl. 22 písm. a) se nahrazuje tímto:
Za podání žádosti o rozhodnutí o výjimce 
podle čl. 9 odst. 1 a veškeré další služby 
poskytované agenturou v souladu 
s [nařízením o hlavních směrech 
transevropské energetické infrastruktury 
a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES] 
je agentuře hrazen poplatek.

Or. en

Odůvodnění

Rozpočtová omezení Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) by 
neměla ochromit plnění jejího důležitého poslání.


