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Pozměňovací návrh 631
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Mořská síť v oblasti Severního moře 
(dále jen „NSOG“): integrovaná soustava 
pro výrobu elektřiny na otevřeném moři 
v oblasti Severního moře, Irského moře, 
kanálu La Manche, Baltského moře 
a sousedních vod za účelem přenosu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na 
moři do míst spotřeby a úložišť 
a zvyšování přeshraniční výměny 
elektrické energie.

(1) Mořská síť v oblasti Severního moře 
(dále jen „NSOG“): integrovaná soustava 
pro výrobu elektřiny na otevřeném moři 
v oblasti Severního moře, Irského moře, 
kanálu La Manche, Baltského moře 
a sousedních vod a související rozvoj sítí 
(propojení, posílení vnitřních pevninských
sítí) za účelem přenosu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie na moři do 
míst spotřeby a úložišť a zvyšování 
přeshraniční výměny elektrické energie.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby nařízení zahrnovalo rozvoj sítí na souši a podmořských propojovacích vedení.

Pozměňovací návrh 632
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Severojižní propojení elektrických sítí 
v západní Evropě: propojení mezi 
členskými státy v regionu a se třetími 
zeměmi Středomoří, a to zejména za 
účelem integrace elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie.

(2) Severojižní propojení elektrických sítí 
v západní Evropě: propojení mezi 
členskými státy v regionu, a to zejména
mezi Iberským poloostrovem a Francií, za 
účelem dotvoření vnitřního trhu a 
integrace výroby energie z obnovitelných 
zdrojů energie, a třetími zeměmi 
Středomoří.

Or. en
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Pozměňovací návrh 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Severojižní propojení elektrických sítí 
v západní Evropě: propojení mezi 
členskými státy v regionu a se třetími 
zeměmi Středomoří, a to zejména za 
účelem integrace elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie.

(2) Severojižní propojení elektrických sítí 
ve střední, v západní a jihozápadní 
Evropě: propojení mezi členskými státy 
v regionu a se třetími zeměmi Středomoří, 
a to zejména za účelem integrace elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Severojižní propojení elektrických sítí 
v západní Evropě: propojení mezi 
členskými státy v regionu a se třetími 
zeměmi Středomoří, a to zejména za 
účelem integrace elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie.

(2) Severojižní propojení elektrických sítí 
v západní Evropě: propojení mezi 
členskými státy v regionu a se třetími 
zeměmi, a to zejména za účelem integrace 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Adina-Ioana Vălean

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

(2) Severojižní propojení elektrických sítí 
v západní Evropě: propojení mezi 
členskými státy v regionu a se třetími 
zeměmi Středomoří, a to zejména za 
účelem integrace elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie.

(2) Severojižní propojení elektrických sítí 
v západní Evropě: propojení mezi 
členskými státy v regionu a se třetími 
zeměmi, a to zejména za účelem integrace 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění by se vztahovalo na veškeré třetí země, ať už země Středomoří, Švýcarsko, Norsko,
zejména v souvislosti s projekty skladování elektřiny, které mají značný význam a jsou důležité 
pro lepší integraci elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 

Pozměňovací návrh 636
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Severojižní propojení elektrických sítí 
v západní Evropě: propojení mezi 
členskými státy v regionu a se třetími 
zeměmi Středomoří, a to zejména za 
účelem integrace elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie.

(2) Severojižní propojení elektrických sítí 
v západní Evropě: propojení mezi 
členskými státy v regionu a se třetími 
zeměmi, a to zejména za účelem integrace 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Or. de

Odůvodnění

Stávající formulace, uvádějící pouze země Středomoří, neumožňuje zahrnout ostatní třetí 
země. 

Pozměňovací návrh 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

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

Dotčené členské státy: Belgie, Francie, 
Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Malta, Portugalsko, 
Španělsko, Spojené království;

Dotčené členské státy: Belgie, Francie, 
Německo, Irsko, Lucembursko, 
Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, 
Spojené království.

Jihozápadní subkoridor pro přenos 
elektřiny:

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dotčené členské státy: Belgie, Francie, 
Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Malta, Portugalsko, 
Španělsko, Spojené království;

Dotčené členské státy: Belgie, Francie, 
Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Malta, Portugalsko, 
Rakousko, Španělsko, Spojené království;

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dotčené členské státy: Belgie, Francie, 
Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Malta, Portugalsko, 
Španělsko, Spojené království;

Dotčené členské státy: Belgie, Francie, 
Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Malta, Portugalsko, 
Rakousko, Španělsko, Spojené království;

Or. de
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Odůvodnění

Díky své zeměpisné poloze a zapojení do energetického hospodářství sehrává Rakousko 
klíčovou úlohu v severojižních tocích elektrické energie v západní Evropě, zejména 
v trojúhelníku Německo – Rakousko – Švýcarsko. Rakousko by proto mělo být uvedeno mezi 
členskými státy v souvislosti se Severojižním propojením elektrických sítí v západní Evropě a 
mělo by být výslovně uvedeno příloze I části 1 odst. 2.

Pozměňovací návrh 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 2 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Jihozápadní subkoridor (Portugalsko, 
Španělsko a Francie): zvýšení kapacity 
propojovacích vedení v zájmu posílení 
integrace trhu a plného využití 
obnovitelných zdrojů energie, včetně 
zdrojů, které mohou být potenciálně 
dováženy z Afriky, a 

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 2 – odst. 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Středozápadní subkoridor (Nizozemsko, 
Belgie, Lucembursko, Francie, Německo, 
Irsko, Velká Británie).

Or. en

Odůvodnění

Navrhované koridory pro přenos elektřiny jsou příliš rozsáhlé. Dílčí skupiny by měly být 
definovány v souladu se stávajícími i budoucími regionálními iniciativami v oblasti 
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elektroenergetiky, v rámci nichž budou projednávány projekty ucházející se o status projektů 
společného zájmu. Regionální iniciativy v oblasti elektroenergetiky vycházejí ze získaných 
zkušenosti a zohledňují strukturu správného řízení a zapojení zúčastněných stran. Koridory by 
proto měly být co nejpodobnější už existujícím a úspěšně fungujícím strukturám regionální 
spolupráce. 

Pozměňovací návrh 642
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Severojižní propojení elektrických sítí 
ve střední, východní a jihovýchodní
Evropě: propojení a vnitřní linky 
v severojižním a východozápadním směru 
s cílem dotvořit vnitřní trh a integrovat 
tvorbu energie z obnovitelných zdrojů;

(3) Severojižní propojení elektrických sítí v 
západní Evropě: propojení mezi členskými 
státy v regionu a třetími zeměmi 
Středomoří a kapacitami pro skladování 
elektrické energie, a to zejména za účelem 
integrace a podpory elektrické energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 643
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Severojižní propojení elektrických sítí 
ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: propojení a vnitřní linky 
v severojižním a východozápadním směru 
s cílem dotvořit vnitřní trh a integrovat 
tvorbu energie z obnovitelných zdrojů;

(3) Severojižní propojení elektrických sítí 
ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: propojení a vnitřní linky 
v severojižním a východozápadním směru
a se třetími zeměmi s cílem dotvořit vnitřní 
trh a integrovat tvorbu energie 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 644
Pavel Poc

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Severojižní propojení elektrických sítí 
ve střední, východní a jihovýchodní
Evropě: propojení a vnitřní linky 
v severojižním a východozápadním směru 
s cílem dotvořit vnitřní trh a integrovat 
tvorbu energie z obnovitelných zdrojů;

(3) Severojižní propojení elektrických sítí 
ve středovýchodní Evropě: propojení 
a vnitřní linky v severojižním 
a východozápadním směru s cílem dotvořit 
vnitřní trh a integrovat tvorbu energie 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 645
Niki Tzavela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Severojižní propojení elektrických sítí 
ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: propojení a vnitřní linky 
v severojižním a východozápadním směru 
s cílem dotvořit vnitřní trh a integrovat 
tvorbu energie z obnovitelných zdrojů;

(3) Severojižní propojení elektrických sítí 
ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: propojení a vnitřní linky 
v severojižním a východozápadním směru 
s cílem dotvořit vnitřní trh 
a/nebo integrovat tvorbu energie 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Odůvodnění

Účelem navrhovaných změn je neomezit cíle koridoru, jimiž by mělo být dotvoření vnitřního 
trhu, avšak nikoli pouze prostřednictvím integrace tvorby energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 646
Pavel Poc
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Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dotčené členské státy: Rakousko, 
Bulharsko, Česká republika, Kypr,
Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, 
Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko;

Dotčené členské státy: Rakousko, 
Bulharsko, Česká republika, Německo, 
Maďarsko, Itálie, Polsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko;

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Pavel Poc

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3a) Severojižní propojení elektrických sítí 
v jihovýchodní Evropě: propojení 
a vnitřní linky v severojižním směru, 
spojení se zeměmi mimo Unii s cílem 
dotvořit vnitřní trh a/nebo integrovat 
tvorbu energie z obnovitelných zdrojů.
Dotčené členské státy: Bulharsko, Itálie, 
Kypr, Maďarsko, Rumunsko, Řecko, 
Slovinsko;

Or. en

Odůvodnění

Prioritní koridory pro přenos elektřiny by měly odpovídat dřívějším regionům. Připravovaný 
akční plán NSII s návrhem projektů společného zájmu zahrnuje 9 členských států, které jsou 
uvedeny v pozměněném odst. 1 bodu 3. Skupina uvedená v bodě 3a by měla vypracovat vlastní 
akční plán. Rozšiřování regionu není vhodné, protože by bylo velmi náročné nalézt v tomto 
ohledu shodu. 

Pozměňovací návrh 648
Niki Tzavela
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Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3a) Propojení přenosových soustav 
elektřiny izolovaných ostrovů s pevninou 
v zájmu rozvoje integrovaného trhu 
s elektřinou, usnadnění pronikání 
obnovitelných zdrojů energie na trh a 
umožnění přenosu energie 
z obnovitelných zdrojů na pevninu.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na značný potenciál řeckých ostrovů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které 
by mohly být zpřístupněny členským státům EU za účelem splnění jejich cílů, navrhujeme dále 
posoudit následující doplnění uvedeného bodu.

Pozměňovací návrh 649
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Plán propojení pobaltského trhu 
s elektrickou energií (dále jen „BEMIP 
elektřina“): propojení mezi členskými 
státy v oblasti Baltského moře a posílení 
vnitřních infrastruktur distribuční soustavy 
s cílem ukončit izolaci pobaltských států 
a podpořit integraci trhu v tomto regionu;

(4) Plán propojení pobaltského trhu 
s elektrickou energií (dále jen „BEMIP 
elektřina“): propojení mezi členskými 
státy v oblasti Baltského moře a posílení 
vnitřních infrastruktur distribuční soustavy 
s cílem ukončit izolaci pobaltských států 
a podpořit integraci trhu a integrovat 
tvorbu energie z obnovitelných zdrojů
v tomto regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Adina-Ioana Vălean
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Severojižní propojení plynárenských 
sítí v západní Evropě: propojovací 
kapacity pro severojižní toky plynu 
v západní Evropě s cílem dále 
diverzifikovat trasy dodávek a zvýšit 
krátkodobou dosažitelnost plynu.

(5) Severojižní propojení plynárenských 
sítí v západní Evropě: plynárenské 
infrastruktury pro severojižní toky plynu 
v západní Evropě, s cílem dále 
diverzifikovat vnější zdroje dodávek, trasy, 
posílit zabezpečení dodávek do střední 
Evropy, zvýšit krátkodobou dosažitelnost 
plynu a vytvářet a optimalizovat terminály
a skladovací infrastruktury pro 
zkapalněný zemní plyn (LNG).

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Severojižní propojení plynárenských 
sítí v západní Evropě: propojovací kapacity 
pro severojižní toky plynu v západní 
Evropě s cílem dále diverzifikovat trasy 
dodávek a zvýšit krátkodobou 
dosažitelnost plynu.

(5) Severojižní propojení plynárenských 
sítí v západní Evropě: propojovací kapacity 
pro severojižní toky plynu v západní 
Evropě s cílem odstranit vnitřní překážky
a zvýšit krátkodobou dosažitelnost plynu a 
využít tak plně případné alternativní 
vnější dodávky, včetně dodávek z Afriky, a 
optimalizovat stávající terminály a 
skladovací infrastruktury pro zkapalněný 
zemní plyn (LNG).

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Konrad Szymański
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Severojižní propojení plynárenských 
sítí v západní Evropě: propojovací 
kapacity pro severojižní toky plynu 
v západní Evropě s cílem dále 
diverzifikovat trasy dodávek a zvýšit 
krátkodobou dosažitelnost plynu.

(5) Severojižní propojení plynárenských 
sítí v západní Evropě: plynárenské 
infrastruktury pro severojižní toky plynu 
v západní Evropě s cílem dále 
diverzifikovat trasy dodávek a zvýšit 
krátkodobou dosažitelnost plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dotčené členské státy: Belgie, Francie, 
Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Malta, Portugalsko, 
Španělsko, Spojené království;

Dotčené členské státy: Belgie, Francie, 
Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Malta, Portugalsko, 
Španělsko, Velká Británie, Severní Irsko, 
Dánsko, Švédsko a Norsko.
Dotčené subkoridory:

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 5 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Jižní koridor (Portugalsko, Španělsko a 
Francie): zvýšení propojovací kapacity, 
plné využití případných alternativních 
vnějších dodávek, včetně dodávek 
z Afriky, a optimalizace stávající 
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infrastruktury, a to zejména stávajících 
zařízení na zkapalňování a skladování 
zkapalněného zemního plynu (LNG);

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 5 – odst. 2 – podbod 6 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Severozápadní koridor (Belgie, 
Nizozemsko, Francie, Irsko, Velká 
Británie, Severní Irsko, Německo, 
Dánsko, Švédsko, Lucembursko a Norsko 
(pozorovatel));

Or. en

Odůvodnění

Navrhované koridory pro přepravu plynu jsou příliš rozsáhlé a jsou do nich už zapojeny 
určité subjekty. Dílčí skupiny by měly být definovány v souladu se stávajícími i budoucími 
regionálními iniciativami v oblasti plynárenství, v rámci kterých budou projednávány projekty 
ucházející se o status projektů společného zájmu. Regionální iniciativy v oblasti plynárenství 
vycházejí ze získaných zkušeností a zohledňují strukturu správného řízení a zapojení
zúčastněných stran. Koridory by proto měly být co nejpodobnější už existujícím a úspěšně 
fungujícím strukturám regionální spolupráce.

Pozměňovací návrh 656
Niki Tzavela

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Severojižní propojení plynárenských 
sítí ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: regionální plynárenské propojení
oblasti Baltského moře, Jadranu, 

(6) Severojižní propojení plynárenských 
sítí ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: energetické infrastruktury v 
oblasti Baltského moře, Jadranu, 
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Egejského moře a Černého moře, s cílem 
zejména posílit diverzifikaci a bezpečnost 
dodávek zemního plynu;

Egejského moře, Černého moře a 
východního Středomoří, s cílem zejména 
posílit diverzifikaci a bezpečnost dodávek 
zemního plynu;

Or. en

Odůvodnění

Navrhované změny se více zaměřují na cíle koridorů, tj. diverzifikaci, a také na začlenění 
východního Středomoří, i s ohledem na skutečnost, že se to dotýká dvou členských států, které 
jsou již uvedeny na příslušném seznamu.

Pozměňovací návrh 657
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Severojižní propojení plynárenských 
sítí ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: regionální plynárenské propojení 
oblasti Baltského moře, Jadranu, 
Egejského moře a Černého moře, s cílem 
zejména posílit diverzifikaci a bezpečnost 
dodávek zemního plynu;

(6) Severojižní propojení plynárenských 
sítí ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: regionální plynárenské propojení a 
infrastruktura oblasti Baltského moře, 
Jadranu, Egejského moře a Černého moře,
včetně terminálů a skladovacích zařízení
pro zkapalněný a stlačený zemní plyn
(LNG a CNG), s cílem zejména posílit 
diverzifikaci a bezpečnost dodávek 
zemního plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Severojižní propojení plynárenských 
sítí ve střední, východní a jihovýchodní 

(6) Severojižní propojení plynárenských 
sítí ve střední, východní a jihovýchodní 
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Evropě: regionální plynárenské propojení 
oblasti Baltského moře, Jadranu, 
Egejského moře a Černého moře, s cílem 
zejména posílit diverzifikaci a bezpečnost 
dodávek zemního plynu;

Evropě: regionální plynárenské 
infrastruktury a propojení oblasti 
Baltského moře, Jadranu, Egejského moře 
a Černého moře, s cílem zejména posílit 
diverzifikaci a bezpečnost dodávek 
zemního plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Severojižní propojení plynárenských 
sítí ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: regionální plynárenské propojení 
oblasti Baltského moře, Jadranu, 
Egejského moře a Černého moře, s cílem 
zejména posílit diverzifikaci a bezpečnost 
dodávek zemního plynu;

(6) Severojižní propojení plynárenských 
sítí ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: infrastruktury regionálního
plynárenského propojení oblasti Baltského 
moře, Jadranu, Egejského moře a Černého 
moře, s cílem zejména posílit diverzifikaci 
a bezpečnost dodávek zemního plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Severojižní propojení plynárenských 
sítí ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: regionální plynárenské propojení
oblasti Baltského moře, Jadranu, 
Egejského moře a Černého moře, s cílem 
zejména posílit diverzifikaci a bezpečnost 
dodávek zemního plynu;

(6) Severojižní propojení plynárenských 
sítí ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: regionální plynárenské 
infrastruktury oblasti Baltského moře, 
Jadranu, Egejského moře a Černého moře, 
s cílem zejména posílit diverzifikaci 
a bezpečnost dodávek zemního plynu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 661
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Jižní koridor pro přepravu plynu: 
přeprava plynu od Kaspického moře, ze 
Střední Asie, Blízkého východu 
a východního Středomoří do Unie s cílem 
zvýšit diverzifikaci dodávek plynu.

(7) Jižní koridor pro přepravu plynu: 
infrastruktura pro přepravu a skladování
plynu od Kaspického moře, ze Střední 
Asie, Blízkého východu a východního 
Středomoří do Unie, včetně terminálů pro 
zkapalněný a stlačený zemní plyn (LNG a 
CNG) s cílem zvýšit diverzifikaci a 
zabezpečení dodávek plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Jižní koridor pro přepravu plynu: 
přeprava plynu od Kaspického moře, ze 
Střední Asie, Blízkého východu 
a východního Středomoří do Unie s cílem 
zvýšit diverzifikaci dodávek plynu.

(7) Jižní koridor pro přepravu plynu: 
plynárenská infrastruktura na zvýšení 
diverzifikace dodávek plynu od 
Kaspického moře, ze Střední Asie, 
Blízkého východu a východního 
Středomoří do Unie s cílem zvýšit 
diverzifikaci dodávek plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Jižní koridor pro přepravu plynu: 
přeprava plynu od Kaspického moře, ze 
Střední Asie, Blízkého východu 
a východního Středomoří do Unie s cílem 
zvýšit diverzifikaci dodávek plynu.

(7) Jižní koridor pro přepravu plynu: 
plynárenská infrastruktura na zvýšení 
diverzifikace dodávek plynu od 
Kaspického moře, ze Střední Asie, 
Blízkého východu a východního 
Středomoří do Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Jižní koridor pro přepravu plynu: 
přeprava plynu od Kaspického moře, ze 
Střední Asie, Blízkého východu 
a východního Středomoří do Unie s cílem 
zvýšit diverzifikaci dodávek plynu.

(7) Jižní koridor pro přepravu plynu: 
přeprava plynu od Kaspického moře, ze 
Střední Asie, Blízkého východu 
a východního Středomoří do Unie s cílem 
zvýšit diverzifikaci a zabezpečení dodávek 
plynu a tras.

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Algirdas Saudargas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Plán propojení pobaltského trhu 
s energií ze zemního plynu (dále jen 
„BEMIP plyn“): infrastruktura, jejímž
cílem je ukončit izolaci tří pobaltských 
států a Finska a jejich závislost na jediném 
dodavateli a zvýšit diverzifikaci dodávek 
v oblasti Baltského moře.

(8) Plán propojení pobaltského trhu 
s energií ze zemního plynu (dále jen 
„BEMIP plyn“): plynárenská
infrastruktura mezi členskými státy 
v oblasti Baltského moře a posílení 
vnitřních infrastruktur distribuční 
soustavy s cílem ukončit izolaci tří 
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pobaltských států a Finska a jejich 
závislost na jediném dodavateli a zvýšit 
diverzifikaci a zabezpečení dodávek 
v oblasti Baltského moře.

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Plán propojení pobaltského trhu 
s energií ze zemního plynu (dále jen 
„BEMIP plyn“): infrastruktura, jejímž 
cílem je ukončit izolaci tří pobaltských 
států a Finska a jejich závislost na jediném 
dodavateli a zvýšit diverzifikaci dodávek 
v oblasti Baltského moře.

(8) Plán propojení pobaltského trhu 
s energií ze zemního plynu (dále jen 
„BEMIP plyn“): infrastruktura, jejímž 
cílem je ukončit izolaci tří pobaltských 
států a Finska a jejich závislost na jediném 
dodavateli a zvýšit diverzifikaci a 
zabezpečení dodávek a tras plynu v oblasti 
Baltského moře.

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Propojení dodávek ropy ve střední 
a východní Evropě: interoperabilita 
ropovodných sítí ve střední a východní 
Evropě s cílem zvýšit bezpečnost dodávek 
a snížit rizika pro životní prostředí.

(9) Propojení dodávek ropy ve 
střední, východní a jihovýchodní Evropě: 
interoperabilita ropovodných sítí ve střední 
a východní Evropě s cílem zvýšit 
bezpečnost dodávek a snížit rizika pro 
životní prostředí. 

Or. ro
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Pozměňovací návrh 668
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Propojení dodávek ropy ve střední 
a východní Evropě: interoperabilita 
ropovodných sítí ve střední a východní 
Evropě s cílem zvýšit bezpečnost dodávek 
a snížit rizika pro životní prostředí.

(9) Diverzifikace koridorů dodávek ropy 
ve střední a východní Evropě: 
interoperabilita ropovodných sítí ve střední 
a východní Evropě s cílem zvýšit 
bezpečnost dodávek a snížit rizika pro 
životní prostředí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dotčené členské státy: Rakousko, Česká 
republika, Německo, Maďarsko, Polsko, 
Slovensko.

Dotčené členské státy: Rakousko, Česká 
republika, Německo, Maďarsko, Polsko, 
Slovensko, Rumunsko.

Or. ro

Pozměňovací návrh 670
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Zavádění inteligentních sítí: zavedení 
technologií inteligentních sítí v celé Unii 
s cílem efektivně začlenit chování a akce 
všech uživatelů připojených k elektrické 
síti, a to zejména výrobu velkého množství 

(10) Zavádění inteligentních sítí: zavedení 
technologií inteligentních sítí v celé Unii 
s cílem efektivně začlenit chování a akce 
všech uživatelů připojených k elektrické a 
plynárenské síti, a to zejména výrobu 
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elektřiny z obnovitelných nebo 
distribuovaných zdrojů energie a reakci 
spotřebitelů z hlediska poptávky;

velkého množství elektřiny a plynu 
z obnovitelných nebo distribuovaných
zdrojů energie a reakci spotřebitelů 
z hlediska poptávky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 671
Rachida Dati

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Zavádění inteligentních sítí: zavedení 
technologií inteligentních sítí v celé Unii 
s cílem efektivně začlenit chování a akce 
všech uživatelů připojených k elektrické 
síti, a to zejména výrobu velkého množství 
elektřiny z obnovitelných nebo 
distribuovaných zdrojů energie a reakci 
spotřebitelů z hlediska poptávky;

(10) Zavádění inteligentních sítí: zavedení 
technologií inteligentních sítí v celé Unii 
s cílem efektivně začlenit chování a akce 
všech uživatelů připojených k elektrické a 
plynárenské síti, a to zejména výrobu 
velkého množství elektřiny a plynu 
z obnovitelných nebo distribuovaných 
zdrojů energie a reakci spotřebitelů 
z hlediska poptávky;

Or. fr

Odůvodnění

Začlenění inteligentních plynárenských sítí bude představovat pro evropskou energetickou síť 
skutečnou přidanou hodnotu, zejména s ohledem na jejich pružnost a rozsah možností 
umožňujících začlenění obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Zavádění inteligentních sítí: zavedení 
technologií inteligentních sítí v celé Unii 
s cílem efektivně začlenit chování a akce 

(10) Zavádění inteligentních sítí: zavedení 
technologií inteligentních sítí v celé Unii 
s cílem efektivně začlenit chování a akce 
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všech uživatelů připojených k elektrické 
síti, a to zejména výrobu velkého množství
elektřiny z obnovitelných nebo 
distribuovaných zdrojů energie a reakci 
spotřebitelů z hlediska poptávky;

všech uživatelů připojených k elektrické 
síti, a to zejména výrobu elektřiny 
z obnovitelných nebo distribuovaných 
zdrojů energie a reakci spotřebitelů 
z hlediska poptávky;

Or. nl

Pozměňovací návrh 673
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Dotčené členské státy: všechny;

Or. de

Pozměňovací návrh 674
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(11) Elektrické dálnice: první elektrické 
dálnice do roku 2020 s cílem vytvořit 
systém elektrických dálnic v celé Unii, 
které budou schopné:
– přizpůsobit se stále větším přebytkům 
z výroby větrné energie v Severním a 
Baltském moři a v jejich okolí a
narůstající výrobě energie z obnovitelných 
zdrojů ve východní a jižní Evropě;

- spojovat tato nová výrobní centra 
s hlavními skladovacími kapacitami 
v severských zemích a v Alpách a 
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s hlavními středisky spotřeby ve střední 
Evropě, a 
- vyrovnat se se stále pružnější a 
decentralizovanou poptávkou po elektřině 
a jejích dodávkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 675
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Dotčené členské státy: všechny.

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Dotčené členské státy: všechny.
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Or. de

Pozměňovací návrh 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Dotčené členské státy: všechny.

Or. nl

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že možnost ekonomického a komerčního využití zachycování oxidu 
uhličitého (CCS) nebyla dosud prokázána a komerční využívání příslušných technologií se 
neočekává do roku 2020, nemělo by toto nařízení poskytovat uvedeným technologiím žádnou 
finanční podporu. Finanční podpora výzkumu potenciálu zachycování oxidu uhličitého je 
poskytována prostřednictvím jiných evropských kanálů.

Pozměňovací návrh 678
Bernd Lange

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) nadzemní přenosové vedení vysokého 
napětí, pokud je zkonstruováno pro napětí 
220 kV nebo více, a podzemní 
a podmořské přenosové kabely, pokud byly 
zkonstruovány pro napětí 150 kV nebo 
více;

a) nadzemní přenosové vedení vysokého 
napětí, pokud je zkonstruováno pro napětí 
220 kV nebo více, podzemní a podmořské 
přenosové kabely, pokud byly 
zkonstruovány pro napětí 150 kV nebo 
více, a vedení středně vysokého a nízkého 
napětí pro napětí alespoň 10 kV 
spojeného s výše uvedenými vedeními;
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Pozměňovací návrh 679
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) nadzemní přenosové vedení vysokého 
napětí, pokud je zkonstruováno pro napětí 
220 kV nebo více, a podzemní 
a podmořské přenosové kabely, pokud byly 
zkonstruovány pro napětí 150 kV nebo 
více;

a) nadzemní přenosové vedení vysokého 
napětí, pokud je zkonstruováno pro napětí 
220 kV nebo více, a podzemní 
a podmořské přenosové kabely, pokud byly 
zkonstruovány pro napětí 150 kV nebo 
více, včetně vedení středně vysokého a 
nízkého napětí pro napětí 10 kV nebo více 
spojeného s výše uvedenými vedeními;

Or. en

Odůvodnění

Přenos a distribuce jsou stále více propojeny a neměly by být při plánování projektů 
společného zájmu zvažovány odděleně. Pokud tedy uvažujeme o způsobilých projektech 
energetické infrastruktury, měli bychom rovněž zohlednit distribuční vedení spojená 
s přenosovým vedením, která jsou „projekty společného zájmu“. To má zvláštní význam při 
budování přenosových „dálnic“ na přepravu elektrické energie z velkých projektů na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů do oblastí spotřeby, protože pokud má být tohoto cíle 
dosaženo, je třeba na distribuční síti vybudovat „výjezdy“. 

Pozměňovací návrh 680
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) nadzemní přenosové vedení vysokého 
napětí, pokud je zkonstruováno pro napětí 
220 kV nebo více, a podzemní 
a podmořské přenosové kabely, pokud byly 
zkonstruovány pro napětí 150 kV nebo 

a) nadzemní přenosové vedení vysokého 
napětí, pokud je zkonstruováno pro napětí 
220 kV nebo více, a podzemní 
a podmořské přenosové kabely, pokud byly 
zkonstruovány pro napětí 150 kV nebo 
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více; více, včetně vedení středně vysokého a 
nízkého napětí pro napětí 10 kV nebo více 
spojeného s tímto nadzemním přenosovým 
vedením vysokého napětí nebo těmito 
přenosovými kabely;

Or. nl

Pozměňovací návrh 681
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zařízení na skladování elektřiny pro 
trvalé nebo dočasné skladování elektřiny 
v nadzemní či podzemní infrastruktuře 
nebo v geologických úložištích za 
předpokladu, že jsou přímo připojena 
k přenosovému vedení vysokého napětí 
zkonstruovanému pro napětí 110 kV či 
více;

c) zařízení na skladování elektřiny pro 
trvalé nebo dočasné skladování elektřiny 
v nadzemní či podzemní infrastruktuře 
nebo v geologických úložištích;

Or. nl

Pozměňovací návrh 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zařízení na skladování elektřiny pro 
trvalé nebo dočasné skladování elektřiny 
v nadzemní či podzemní infrastruktuře 
nebo v geologických úložištích za 
předpokladu, že jsou přímo připojena 
k přenosovému vedení vysokého napětí 
zkonstruovanému pro napětí 110 kV či 
více;

c) zařízení na skladování elektřiny pro 
trvalé nebo dočasné skladování elektřiny 
v nadzemní či podzemní infrastruktuře 
nebo v geologických úložištích;
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Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé distribučních soustav by měli být rovněž podporováni v souvislosti se 
zaváděním inteligentních sítí. Rozsah distribučních sítí proto musí být rozšířen na sítě nízkého 
napětí, z jejichž zavádění je v současnosti možné vytěžit největší užitek a k nimž je připojen 
největší počet spotřebitelů a drobných soukromých zařízení na výrobu energie. Provozovatelé 
distribučních soustav navíc sehrávají klíčovou úlohu při integraci elektrické energie vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie. 

Pozměňovací návrh 683
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) veškeré vybavení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni 
středně vysokého napětí, jehož cílem je 
obousměrná digitální komunikace 
v reálném čase nebo téměř v reálném čase, 
interaktivní a inteligentní sledování a řízení 
výroby, přenosu, distribuce a spotřeby 
elektřiny v rámci elektrické sítě s cílem 
vyvinout síť, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni 
napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, 
kteří představují obě skupiny – k zajištění 
ekonomicky efektivní, udržitelné elektrické 
soustavy s malými ztrátami a vysokou 
úrovní jakosti a bezpečnosti dodávek 
a zabezpečení;

e) veškeré vybavení nebo zařízení 
související s inteligentními sítěmi na všech 
úrovních napětí, jehož cílem je 
obousměrná digitální komunikace 
v reálném čase nebo téměř v reálném čase, 
interaktivní a inteligentní sledování a řízení 
výroby, přenosu, distribuce a spotřeby 
elektřiny v rámci elektrické sítě s cílem 
vyvinout síť, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni 
napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, 
kteří představují obě skupiny – k zajištění 
ekonomicky efektivní, udržitelné elektrické 
soustavy s malými ztrátami a vysokou 
úrovní jakosti a bezpečnosti dodávek 
a zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Bernd Lange

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) veškeré vybavení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni 
středně vysokého napětí, jehož cílem je 
obousměrná digitální komunikace 
v reálném čase nebo téměř v reálném čase, 
interaktivní a inteligentní sledování a řízení 
výroby, přenosu, distribuce a spotřeby 
elektřiny v rámci elektrické sítě s cílem 
vyvinout síť, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni 
napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, 
kteří představují obě skupiny – k zajištění 
ekonomicky efektivní, udržitelné elektrické 
soustavy s malými ztrátami a vysokou 
úrovní jakosti a bezpečnosti dodávek 
a zabezpečení;

e) veškeré vybavení nebo zařízení 
související s inteligentními sítěmi, jehož 
cílem je obousměrná digitální komunikace 
v reálném čase nebo téměř v reálném čase, 
interaktivní a inteligentní sledování a řízení 
výroby, přenosu, distribuce a spotřeby 
elektřiny v rámci elektrické sítě s cílem 
vyvinout síť, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni 
napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, 
kteří představují obě skupiny – k zajištění 
ekonomicky efektivní, udržitelné elektrické 
soustavy s malými ztrátami a vysokou 
úrovní jakosti a bezpečnosti dodávek 
a zabezpečení;

Or. de

Pozměňovací návrh 685
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) veškeré vybavení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni 
středně vysokého napětí, jehož cílem je 
obousměrná digitální komunikace 
v reálném čase nebo téměř v reálném čase, 
interaktivní a inteligentní sledování a řízení 
výroby, přenosu, distribuce a spotřeby 
elektřiny v rámci elektrické sítě s cílem 
vyvinout síť, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni 
napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, 
kteří představují obě skupiny – k zajištění 
ekonomicky efektivní, udržitelné elektrické 
soustavy s malými ztrátami a vysokou 
úrovní jakosti a bezpečnosti dodávek 
a zabezpečení;

e) veškeré vybavení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni, jehož 
cílem je obousměrná digitální komunikace 
v reálném čase nebo téměř v reálném čase, 
interaktivní a inteligentní sledování a řízení 
výroby, přenosu, distribuce a spotřeby 
elektřiny v rámci elektrické sítě s cílem 
vyvinout síť, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni 
napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, 
kteří představují obě skupiny – k zajištění 
ekonomicky efektivní, udržitelné elektrické 
soustavy s malými ztrátami a vysokou 
úrovní jakosti a bezpečnosti dodávek 
a zabezpečení;
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Pozměňovací návrh 686
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) veškeré vybavení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni 
středně vysokého napětí, jehož cílem je 
obousměrná digitální komunikace 
v reálném čase nebo téměř v reálném čase, 
interaktivní a inteligentní sledování a řízení 
výroby, přenosu, distribuce a spotřeby 
elektřiny v rámci elektrické sítě s cílem 
vyvinout síť, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni 
napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, 
kteří představují obě skupiny – k zajištění 
ekonomicky efektivní, udržitelné elektrické 
soustavy s malými ztrátami a vysokou 
úrovní jakosti a bezpečnosti dodávek 
a zabezpečení;

e) veškeré vybavení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni 
středně vysokého a nízkého napětí, jehož 
cílem je obousměrná digitální komunikace 
v reálném čase nebo téměř v reálném čase, 
interaktivní a inteligentní sledování a řízení 
výroby, přenosu, distribuce a spotřeby 
elektřiny v rámci elektrické sítě s cílem 
vyvinout síť, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni 
napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, 
kteří představují obě skupiny – k zajištění 
ekonomicky efektivní, udržitelné elektrické 
soustavy s malými ztrátami a vysokou 
úrovní jakosti a bezpečnosti dodávek 
a zabezpečení;

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro výběr projektů inteligentních sítí musí být stanovena nediskriminačně.

Pozměňovací návrh 687
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) veškeré vybavení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni 
středně vysokého napětí, jehož cílem je 
obousměrná digitální komunikace 

e) veškeré vybavení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni 
středně vysokého a nízkého napětí, jehož 
cílem je obousměrná digitální komunikace 
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v reálném čase nebo téměř v reálném čase, 
interaktivní a inteligentní sledování a řízení 
výroby, přenosu, distribuce a spotřeby 
elektřiny v rámci elektrické sítě s cílem 
vyvinout síť, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni 
napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, 
kteří představují obě skupiny – k zajištění 
ekonomicky efektivní, udržitelné elektrické 
soustavy s malými ztrátami a vysokou 
úrovní jakosti a bezpečnosti dodávek 
a zabezpečení;

v reálném čase nebo téměř v reálném čase, 
interaktivní a inteligentní sledování a řízení 
výroby, přenosu, distribuce a spotřeby 
elektřiny v rámci elektrické sítě s cílem 
vyvinout síť, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni 
napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, 
kteří představují obě skupiny – k zajištění 
ekonomicky efektivní, udržitelné elektrické 
soustavy s malými ztrátami a vysokou 
úrovní jakosti a bezpečnosti dodávek 
a zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 688
Henri Weber

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) veškeré vybavení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni 
středně vysokého napětí, jehož cílem je 
obousměrná digitální komunikace 
v reálném čase nebo téměř v reálném čase, 
interaktivní a inteligentní sledování a řízení 
výroby, přenosu, distribuce a spotřeby 
elektřiny v rámci elektrické sítě s cílem 
vyvinout síť, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni 
napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, 
kteří představují obě skupiny – k zajištění 
ekonomicky efektivní, udržitelné elektrické 
soustavy s malými ztrátami a vysokou 
úrovní jakosti a bezpečnosti dodávek 
a zabezpečení;

e) veškeré vybavení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni 
středně vysokého a nízkého napětí, jehož 
cílem je obousměrná digitální komunikace 
v reálném čase nebo téměř v reálném čase, 
interaktivní a inteligentní sledování a řízení 
výroby, přenosu, distribuce a spotřeby 
elektřiny v rámci elektrické sítě s cílem 
vyvinout síť, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni 
napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, 
kteří představují obě skupiny – k zajištění 
ekonomicky efektivní, udržitelné elektrické 
soustavy s malými ztrátami a vysokou 
úrovní jakosti a bezpečnosti dodávek 
a zabezpečení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 689
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ea) infrastruktura související s dodáváním 
elektrické energie pro elektrická a 
hybridní vozidla;

Or. ro

Pozměňovací návrh 690
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

eb) přístavní zařízení na dodávku energie 
vyrobené na pevnině do plavidel kotvících 
v přístavu, nahrazující energii vyrobenou 
na palubě motory plavidla;

Or. ro

Pozměňovací návrh 691
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) přijímací, skladovací a znovuzplynovací 
nebo dekompresní zařízení pro zkapalněný 
zemní plyn (LNG) či stlačený zemní plyn 
(CNG);

c) přijímací, skladovací, dopravní
a znovuzplynovací nebo dekompresní 
zařízení pro zkapalněný zemní plyn (LNG) 
či stlačený zemní plyn (CNG);

Or. en
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Pozměňovací návrh 692
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

da) veškeré vybavení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni 
středně vysokého napětí, jehož cílem je 
obousměrná digitální komunikace v 
reálném čase nebo téměř v reálném čase, 
interaktivní a inteligentní sledování a 
řízení výroby, přenosu, distribuce a 
spotřeby plynu v rámci sítě s cílem 
vyvinout síť, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni 
napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, 
kteří představují obě skupiny – k zajištění 
ekonomicky efektivní, udržitelné 
plynárenské soustavy s malými ztrátami a 
vysokou úrovní jakosti a bezpečnosti 
dodávek a zabezpečení;

Or. fr

Odůvodnění

Měly by být rovněž podporovány inteligentní plynárenské sítě, protože umožňují integraci 
obnovitelných zdrojů energie a zlepšení pružnosti a účinnosti sítě. 

Pozměňovací návrh 693
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) v oblasti ropy: vypouští se
(a) ropovody sloužící k přepravě ropy;
(b) čerpací stanice a skladovací prostory 
nutné pro provoz ropovodů;
(c) veškeré vybavení nebo zařízení 
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nezbytné pro řádné, bezpečné a efektivní 
fungování daného systému včetně 
ochranných, monitorovacích 
a kontrolních systémů a zařízení 
umožňujících zpětný tok;

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ropovody sloužící k přepravě ropy; a) ropovody sloužící k přepravě ropy do 
rafinerií;

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Odůvodnění

Potřeby investic do plynárenské a elektroenergetické infrastruktury do roku 2020 a dále jsou 
obrovské a vyčlenění samostatných prostředků na podporu přepravy a skladování 
zachyceného oxidu uhličitého (CCS) v rámci tohoto nařízení není odůvodněné. Toto nařízení 
by se mělo nadále zaměřovat pouze na dosažení výsledků v klíčových oblastech elektrické 
energie a zemního plynu. 

Pozměňovací návrh 696
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) v oblasti oxidu uhličitého: vypouští se
(a) vyhrazené potrubí jiné než těžební 
plynovodní síť sloužící k přepravě 
antropogenního oxidu uhličitého z více 
než jednoho zdroje, např. průmyslová 
zařízení (včetně elektráren), která 
produkují oxid uhličitý na základě 
spalování nebo jiných chemických reakcí 
sloučenin obsahujících fosilní či nefosilní 
uhlík za účelem trvalého geologického 
uložení oxidu uhličitého podle směrnice 
2009/31/ES;
(b) zařízení pro zkapalňování 
a vyrovnávací skladování oxidu uhličitého 



AM\900619CS.doc 35/119 PE488.000v01-00

CS

s cílem jeho další přepravy. Nespadají sem 
infrastruktury v rámci geologických 
formací užívané k trvalému geologickému 
uložení oxidu uhličitého podle směrnice 
2009/31/ES a související povrchová 
a injektážní zařízení.
(c) veškeré vybavení nebo zařízení 
nezbytné pro řádné, bezpečné a efektivní 
fungování daného systému včetně 
ochranných, monitorovacích 
a kontrolních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 697
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. de

Pozměňovací návrh 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. nl

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že možnost ekonomického a komerčního využití zachycování oxidu 
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uhličitého (CCS) nebyla dosud prokázána a komerční využívání příslušných technologií se 
neočekává do roku 2020, nemělo by toto nařízení poskytovat uvedeným technologiím žádnou 
finanční podporu. Finanční podpora výzkumu potenciálu zachycování oxidu uhličitého je 
poskytována prostřednictvím jiných evropských kanálů.

Pozměňovací návrh 699
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zařízení pro zkapalňování a vyrovnávací
skladování oxidu uhličitého s cílem jeho 
další přepravy. Nespadají sem 
infrastruktury v rámci geologických 
formací užívané k trvalému geologickému 
uložení oxidu uhličitého podle směrnice 
2009/31/ES a související povrchová 
a injektážní zařízení.

b) zařízení pro zkapalňování a skladování 
oxidu uhličitého s cílem jeho další 
přepravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

uvedené v příloze I a kteří předložili 
projekt splňující podmínky způsobilosti 
k zařazení, stejně jako ze zástupců 
Komise, agentury a evropské sítě 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav. Dalším příslušným zúčastněným
stranám, včetně organizací zastupujících 
dotčené výrobce a spotřebitele a 
organizací na ochranu životního 
prostředí, je přiznán status pozorovatele a 
měly by mít možnost účastnit se zasedání 
regionálních skupin v zájmu dosažení 
širšího společenského přijetí procesu 
přípravy projektů společného zájmu a 
jejich následného provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Adina-Ioana Vălean

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Plné členství příslušných zúčastněných stran v regionálních skupinách je jedním z důležitých 
činitelů úspěšnosti projektu a umožňuje těmto stranám účastnit se celého procesu od 
počátečních fází, čímž se usnadní fáze posouzení rizika. 

Pozměňovací návrh 702
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Plné členství příslušných zúčastněných stran v regionálních skupinách je jedním z důležitých 
činitelů úspěšnosti projektu a umožňuje těmto stranám účastnit se celého procesu od 
počátečních fází, čímž se usnadní fáze posouzení rizika; na straně druhé se členům 
regionálních skupin otevírá přístup k odborným poznatkům a zpětné vazbě ke zkušenostem 
s podobnými projekty (při zachování důvěrné povahy komerčně citlivých informací).

Pozměňovací návrh 703
Algirdas Saudargas
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Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

uvedené v příloze I, stejně jako ze zástupců 
Komise, agentury a evropské sítě 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav.

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 706
Algirdas Saudargas

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

U projektů v oblasti zemního plynu 
spadajících do kategorií stanovených v 

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

příloze II bodě 2 se každá skupina skládá 
ze zástupců členských států, vnitrostátních 
regulačních orgánů, provozovatelů 
přepravních soustav v souvislosti s jejich 
povinností spolupracovat na regionální 
úrovni v souladu s článkem 7 směrnice 
2009/73//ES a článkem 12 nařízení (ES) č. 
715/2009, z předkladatelů projektů, 
kterých se týkají jednotlivé priority 
uvedené v příloze 1 a kteří předložili 
projekt splňující podmínky způsobilosti 
k zařazení, stejně jako ze zástupců 
Komise, agentury a evropské sítě 
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav.

Účastí vnitrostátních regulačních orgánů 
a agentury v regionálních skupinách by 
nemělo být dotčeno plnění cílů a 
povinností vyplývajících z tohoto nařízení 
a článků 36 a 37 směrnice 2009/72/ES a
článků 40 a 41 směrnice 2009/73/ES nebo 
z nařízení (ES) č. 713/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 707
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

provozovatelů distribučních soustav, 
kterých se týkají jednotlivé priority 
uvedené v příloze 1, stejně jako ze 
zástupců Komise, agentury a evropské sítě 
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav.

Or. en

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u přílohy III bod 1.

Pozměňovací návrh 708
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Plné členství příslušných zúčastněných stran v regionálních skupinách je jedním z důležitých 
činitelů úspěšnosti projektu: na jedné straně se tak těmto stranám umožní účastnit se celého 
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procesu od počátečních fází, čímž se usnadní fáze posouzení rizika; na straně druhé se
členům regionálních skupin otevírá přístup k odborným poznatkům a zpětné vazbě ke 
zkušenostem s podobnými projekty (při zachování důvěrné povahy komerčně citlivých 
informací).

Pozměňovací návrh 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Adina-Ioana Vălean

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

U projektů přepravy ropy a oxidu 
uhličitého spadajících do kategorií 
uvedených v příloze II bodech 3 a 4 se 
každá skupina skládá ze zástupců 
členských států, předkladatelů projektů, 

vypouští se



AM\900619CS.doc 45/119 PE488.000v01-00

CS

kterých se týkají jednotlivé priority 
uvedené v příloze 1, a Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 711
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 712
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 713
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Plné členství příslušných zúčastněných stran v regionálních skupinách je jedním z důležitých 
činitelů úspěšnosti projektu: na jedné straně se tak těmto stranám umožní účastnit se celého 
procesu od počátečních fází, čímž se usnadní fáze posouzení rizika; na straně druhé se
členům regionálních skupin otevírá přístup k odborným poznatkům a zpětné vazbě ke 
zkušenostem s podobnými projekty (při zachování důvěrné povahy komerčně citlivých 
informací).

Pozměňovací návrh 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Pozměňovací návrh 715
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Předkladatelé projektů a agentura mají 
práva vyplývající z členství ve skupině 
kromě hlasovacího práva a konečného 
přijetí navrhovaného seznamu určeného 
k předložení podle čl. 3 odst. 4 se účastní 
jen jako pozorovatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1a) Vytvoří se subregionální skupiny 
odpovídající subkategoriím koridorů podle 
bodu 5 přílohy I. Na všechny 
subregionální skupiny se vztahují už 
existující regionální iniciativy v oblasti 
elektroenergetiky a plynárenství.

Or. en

Odůvodnění

Kromě provozovatelů přenosových a přepravních soustav a provozovatelů distribučních 
soustav by se předkladatelé projektů neměli účastnit projektů, na nichž se podílí regionální 
skupiny, a to s ohledem na zájmy spojené s případnými vlastními projekty. Počet účastníků by 
se tak navíc mohl výrazně zvýšit, což by mohlo mít dopad na účinnost a efektivnost činnosti 
regionálních skupin. 
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Pozměňovací návrh 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Každá skupina si organizuje práci 
v souladu s úsilím o regionální spolupráci 
podle článku 6 směrnice 2009/72/ES, 
článku 7 směrnice 2009/73//ES, článku 12 
nařízení (ES) č. 714/2009 a článku 12 
nařízení (ES) č. 715/2009 a s jinými 
stávajícími strukturami regionální 
spolupráce.

(2) Každá skupina si organizuje práci 
v souladu s úsilím o regionální spolupráci 
podle článku 6 směrnice 2009/72/ES, 
článku 7 směrnice 2009/73//ES, článku 12 
nařízení (ES) č. 714/2009 a článku 12 
nařízení (ES) č. 715/2009 a s jinými 
stávajícími strukturami regionální 
spolupráce, jako jsou současné regionální 
iniciativy v oblasti elektroenergetiky a 
plynárenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Každá skupina si organizuje práci 
v souladu s úsilím o regionální spolupráci 
podle článku 6 směrnice 2009/72/ES, 
článku 7 směrnice 2009/73//ES, článku 12 
nařízení (ES) č. 714/2009 a článku 12 
nařízení (ES) č. 715/2009 a s jinými 
stávajícími strukturami regionální 
spolupráce.

(2) Každá skupina si organizuje práci 
v souladu s úsilím o regionální spolupráci 
podle článku 6 směrnice 2009/72/ES, 
článku 7 směrnice 2009/73//ES, článku 12 
nařízení (ES) č. 714/2009 a článku 12 
nařízení (ES) č. 715/2009 a s jinými 
stávajícími strukturami regionální 
spolupráce, jako jsou současné regionální 
iniciativy v oblasti elektroenergetiky a 
plynárenství.

Or. en
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Odůvodnění

Regionální spolupráce by měla odpovídat současným iniciativám v oblasti elektroenergetiky a 
plynárenství.

Pozměňovací návrh 719
Algirdas Saudargas

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(3) Každá skupina si může přizvat
s ohledem na provádění příslušných priorit 
určených v příloze I zástupce vnitrostátních 
správ a regulačních orgánů, předkladatele 
projektů, které jsou potenciálně způsobilé 
k zařazení projektu mezi projekty
společného zájmu, a provozovatele 
přenosových a přepravních soustav 
z kandidátských zemí EU, potenciálních 
kandidátských zemí, členských států 
Evropského hospodářského prostoru 
a Evropského sdružení volného obchodu, 
zástupců institucí a orgánů Energetického 
společenství, zemí zahrnutých do evropské 
politiky sousedství a zemí, s nimiž Unie 
navázala konkrétní spolupráci v oblasti 
energetiky. Rozhodnutí přizvat zástupce 
třetích zemí musí být přijato na základě 
konsenzu.

Or. en

Pozměňovací návrh 720
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Odůvodnění

Plné členství příslušných zúčastněných stran v regionálních skupinách je jedním z důležitých 
činitelů úspěšnosti projektu: na jedné straně se tak těmto stranám umožní účastnit se celého 
procesu od počátečních fází, čímž se usnadní fáze posouzení rizika; na straně druhé se
členům regionálních skupin otevírá přístup k odborným poznatkům a zpětné vazbě ke 
zkušenostem s podobnými projekty (při zachování důvěrné povahy komerčně citlivých 
informací).

Pozměňovací návrh 721
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 722
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4a) Při rozhodování o projektech 
společného zájmu se každá regionální 
skupina snaží dosáhnout konsenzu pouze 
mezi členskými zájmy, které jsou do 
projektu přímo zapojeny. 

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4a) Každá skupina zveřejní programy a 
zápisy z jednání o platformě 
transparentnosti infrastruktury podle 
článku 17 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti a v zájmu lepšího přijetí procesu schvalování projektů společného 
zájmu a následné realizace projektů ze strany společnosti je nezbytné, aby veřejnost a další 
zúčastněné strany věděly, kdy a jaké rozhodnutí budou regionální skupiny přijímat, a znaly 
jejich výsledek.

Pozměňovací návrh 724
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 4 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4b) Členské státy, kterých se 
projednávaný projekt netýká, nemají 
právo blokovat jeho zařazení na seznam 
projektů společného zájmu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4c) Každá skupina zveřejní svá vnitřní 
pravidla a aktualizovaný seznam členů 
tak, aby byly kdykoli snadno přístupné. 
Každá skupina rovněž pravidelně 
zveřejňuje informace o pokroku své 
činnosti, stejně jako své konečné závěry a 
rozhodnutí tak, aby byly snadno 
přístupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 726
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4a) Každá skupina zveřejní svá vnitřní 
pravidla a aktualizovaný seznam členů 
tak, aby byly kdykoli snadno přístupné. 
Každá skupina rovněž pravidelně 
zveřejňuje informace o pokroku své 
činnosti, stejně jako své konečné závěry a 
rozhodnutí tak, aby byly snadno 
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přístupné.

Or. en

Odůvodnění

Pokud mají pravidla řízení regionálních skupin zajišťovat dodržení dostatečně 
transparentního procesu, musí být jednoznačná, přesná a veřejně dostupná. Ze stejného 
důvodu musí být snadno a veřejně dostupné informace o regionálních skupinách: veškeré 
zúčastněné strany musí mít kdykoli přístup k informacím o pokroku určitého projektu. 
Z praktického hlediska se v zájmu zachování důvěrné povahy citlivých informací a řešení 
potenciálního střetu zájmů doporučuje vytváření dílčích skupin.

Pozměňovací návrh 727
Pavel Poc

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4a) Každá skupina zveřejní svá vnitřní 
pravidla a aktualizovaný seznam členů 
tak, aby byly kdykoli snadno přístupné. 
Každá skupina rovněž pravidelně 
zveřejňuje informace o pokroku své 
činnosti, stejně jako své konečné závěry a 
rozhodnutí tak, aby byly snadno 
přístupné.

Or. en

Odůvodnění

Pokud mají pravidla řízení regionálních skupin zajišťovat dodržení dostatečně 
transparentního procesu na této úrovni, musí být jednoznačná, přesná a veřejně dostupná. Ze 
stejného důvodu musí být snadno a veřejně dostupné informace o regionálních skupinách: 
veškeré zúčastněné strany musí mít kdykoli přístup k informacím o pokroku určitého projektu.

Pozměňovací návrh 728
Jolanta Emilia Hibner

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

(1) Každý předkladatel projektu předloží 
členům příslušné skupiny žádost 
o zařazení svého projektu (projektů) jako 
projektu společného zájmu včetně 
posouzení tohoto projektu (projektů) 
s ohledem na jeho přispění k provádění 
priorit stanovených v příloze I, splnění 
příslušných kritérií podle článku 6 
a jakékoli další informace relevantní pro 
hodnocení tohoto projektu.

(1) Komise, jež předsedá regionálním
skupinám, vydá výzvu k předkládání 
návrhů na projekt, kterému bude udělen 
status projektu společného zájmu, na 
jejímž základě předkladatelé projektu 
podávají žádosti o zařazení svého projektu 
jako projektu společného zájmu. 

Každý předkladatel projektu předloží 
příslušné skupině žádost o zařazení svého 
projektu (projektů) jako projektu 
společného zájmu, jak je uvedeno ve výzvě 
k předkládání návrhů, včetně jednotlivých 
analýz nákladů a přínosů souvisejících 
s projekty v souladu s čl. 12 odst. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Algirdas Saudargas

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Každý předkladatel projektu předloží 
členům příslušné skupiny žádost o zařazení 
svého projektu (projektů) jako projektu 
společného zájmu včetně posouzení tohoto 
projektu (projektů) s ohledem na jeho 
přispění k provádění priorit stanovených
v příloze I, splnění příslušných kritérií 
podle článku 6 a jakékoli další informace 
relevantní pro hodnocení tohoto projektu.

(1) Každý předkladatel projektu předloží 
členům příslušné skupiny žádost o zařazení 
svého projektu (projektů) jako projektu 
společného zájmu včetně posouzení tohoto 
projektu (projektů) s ohledem na jeho 
přispění k provádění cílů prioritních 
koridorů a oblastí energetické 
infrastruktury, jak jsou stanoveny 
v příloze I, hodnocení plnění příslušných 
kritérií podle článku 4 a jakékoli další 
informace relevantní pro hodnocení tohoto 
projektu. Předkladatelé projektů předloží 
analýzu nákladů a přínosů pro konkrétní 
projekt v souladu s metodikou 
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podle článku 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Každý předkladatel projektu předloží 
členům příslušné skupiny žádost o zařazení 
svého projektu (projektů) jako projektu 
společného zájmu včetně posouzení tohoto 
projektu (projektů) s ohledem na jeho 
přispění k provádění priorit stanovených 
v příloze I, splnění příslušných kritérií 
podle článku 6 a jakékoli další informace 
relevantní pro hodnocení tohoto projektu.

(1) Každý předkladatel projektu předloží 
členům příslušné skupiny žádost o zařazení 
svého projektu (projektů) jako projektu 
společného zájmu včetně posouzení tohoto 
projektu (projektů) s ohledem na jeho 
přispění k provádění priorit stanovených 
v příloze I, splnění příslušných kritérií 
podle článku 6 a jakékoli další informace 
relevantní pro hodnocení tohoto projektu.
Předkladatelé projektů předloží analýzu 
nákladů a přínosů pro konkrétní projekt 
v souladu s metodikou podle článku 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Každý předkladatel projektu předloží 
členům příslušné skupiny žádost o zařazení 
svého projektu (projektů) jako projektu 
společného zájmu včetně posouzení tohoto 
projektu (projektů) s ohledem na jeho 
přispění k provádění priorit stanovených 
v příloze I, splnění příslušných kritérií 
podle článku 6 a jakékoli další informace 
relevantní pro hodnocení tohoto projektu.

(1) Každý předkladatel projektu předloží 
členům příslušné skupiny žádost o zařazení 
svého projektu (projektů) jako projektu 
společného zájmu včetně posouzení tohoto 
projektu (projektů) s ohledem na jeho 
přispění k provádění priorit stanovených 
v příloze I, splnění příslušných kritérií 
podle článku 4 a jakékoli další informace 
relevantní pro hodnocení tohoto projektu.
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Or. en

Odůvodnění

Chyba v textu. 

Pozměňovací návrh 732
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1a) Každý potenciální předkladatel 
projektu může předložit příslušné 
regionální skupině posouzení příspěvku 
svého projektu k provádění priorit 
stanovených v příloze I a plnění 
příslušných kritérií stanovených 
v článku 4 přílohy II a v příloze III. 
Příslušná regionální skupina musí vydat 
odůvodněné stanovisko ohledně zařazení 
projektu jako projektu společného zájmu 
ve lhůtě 6 měsíců. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba důkladně zohlednit veškeré možné projekty, které splňují kritéria projektů společného 
zájmu. 

Pozměňovací návrh 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1a) U projektů v oblasti přenosu 
elektřiny, které spadají do kategorií 
stanovených v bodě 1 písm. a) až b) 
přílohy II, musí být umožněno, aby 
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příslušné skupiny provedly důkladnější 
přezkum a zvažování, jestliže to dotčené 
zúčastněné strany navrhnou, a jestliže 
projekty splňují minimální kritéria 
uvedená v čl. 4 odst. 1, čl. 4 odst. 2 
písm. a) a v příloze II bodu 1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 734
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1a) U projektů spadajících do kategorie 1 
a 2 přílohy II zajistí vnitrostátní regulační 
orgány důsledné uplatňování hodnotících 
kritérií a analýzy nákladů a přínosů a 
v nezbytných případech navrhnou
opravná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení stanoví důsledné uplatňování už v rámci regionálních skupin. Neměla by být 
stanovována žádná dodatečná a dvojí hodnocení/posouzení. 

Pozměňovací návrh 735
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Všichni příjemci zachovávají 
důvěrnost informací, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu.

(2) Pokyny zohledňují případný střet 
zájmů v rámci skupiny a v případě potřeby 
umožní vytvoření dílčí skupiny. 

Or. en
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Odůvodnění

Pokud mají pravidla řízení regionálních skupin zajišťovat dodržení dostatečně 
transparentního procesu, musí být jednoznačná, přesná a veřejně dostupná. Ze stejného 
důvodu musí být snadno a veřejně dostupné informace o regionálních skupinách: veškeré 
zúčastněné strany musí mít kdykoli přístup k informacím o pokroku určitého projektu. 
Z praktického hlediska se v zájmu zachování důvěrné povahy citlivých informací a řešení 
potenciálního střetu zájmů doporučuje vytváření dílčích skupin.

Pozměňovací návrh 736
András Gyürk

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Proces desetiletého plánu rozvoje sítě by měl být tak otevřený a pružný, aby zahrnoval 
projekty společného zájmu navrhované regionálními skupinami.

Pozměňovací návrh 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Navrhované projekty přenosu 
a skladování elektřiny spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) jsou součástí nejnovějšího 

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

regionálních investičních plánů podle 
článku 12 nařízení (ES) č. 714/2009 a 
desetiletého plánu rozvoje elektrické sítě, 
vyvinutého evropskou sítí provozovatelů 
přenosových soustav pro elektřinu podle 
článku 8 nařízení (ES) 714/2009. 

Or. en

Odůvodnění

Způsobilost projektů společného zájmu by se neměla omezovat na projekty desetiletého plánu 
rozvoje sítě. Je třeba usilovat o soulad s čl. 3 odst. 7 a výklad k čl. 3 odst. 7 by měl 
převažovat, a proto by projekty společného zájmu měly být začleněny do projektů desetiletého 
plánu rozvoje sítě a regionálních plánů, jakmile získají označení projektů společného zájmu. 

Pozměňovací návrh 738
Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(3) Navrhované projekty přenosu 
a skladování elektřiny spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) jsou začleněny do 
příslušných regionálních investičních 
plánů podle článku 12 nařízení (ES) č. 
714/2009 a desetiletého plánu rozvoje 
elektrické sítě, vyvinutého evropskou sítí 
provozovatelů přenosových soustav pro 
elektřinu podle článku 8 nařízení (ES) 
714/2009. 

Or. da

Odůvodnění

Projekty navržené na zařazení na seznam projektů veřejného zájmu vedený Komisí by se 
neměly omezovat na projekty desetiletého plánu rozvoje sítě. V současnosti není znění 
nařízení v této záležitosti dostatečně zřejmé a čl. 3 odst. 7 by měl být v celém nařízení
vykládán jednoznačně. Řada zemí se nepodílí na spolupráci v rámci evropské sítě 
provozovatelů přenosových soustav a cílem by měl být zájem o zařazení projektů, které 
neiniciovali provozovatelé přenosových a přepravních soustav, na seznam projektů veřejného 
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zájmu, jestliže tyto projekty splňují kritéria.

Pozměňovací návrh 739
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(3) Navrhované projekty přenosu elektřiny 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), b) a d) se 
stanou nedílnou součástí příslušných 
regionálních investičních plánů podle 
článku 12 nařízení (ES) č. 714/2009 a 
desetiletého plánu rozvoje elektrické sítě, 
vyvinutého evropskou sítí provozovatelů 
přenosových soustav pro elektřinu podle 
článku 8 nařízení (ES) 714/2009. 

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(3) Navrhované projekty přenosu 
a skladování elektřiny spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) jsou buď součástí 
nejnovějšího dostupného desetiletého plánu 
rozvoje elektrické sítě, vyvinutého 
evropskou sítí provozovatelů přenosových 
soustav pro elektřinu podle článku 8 
nařízení (ES) 714/2009, nebo splňují 
kritéria uvedená v čl. 4 bodu 1, čl. 4 
bodu 2 písm. a) a příloze II bodu 1. 

Or. en
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Odůvodnění

Výběr projektů společného zájmu založený výhradně na desetiletých plánech rozvoje sítě
nebude zahrnovat veškeré projekty potřebné k realizaci prioritních koridorů energetické 
infrastruktury a musí být doplněn dalšími projekty. Kromě toho projekty, které nejsou 
zařazeny na seznam desetiletých plánů rozvoje sítě či projektů společného zájmu, mohou být 
vystaveny většímu riziku financování vytvořenému uměle pouhou existencí tohoto seznamu, 
který narušuje trh. 

Pozměňovací návrh 741
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. de

Odůvodnění

Pokud jde o postupy pro určení projektů společného zájmu, článek 3 stanoví, že tohoto úkolu 
by se měly ujmout regionální skupiny a že by měly vypracovávat návrhy, které budou před 
konečným přijetím Komisí předkládat Agentuře pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů k připomínkám. V příloze III se však stanoví, že veškeré projekty by měly být součástí 
nejnovějšího dostupného desetiletého plánu rozvoje sítě. Buď je třeba vypustit skladování, 
nebo usilovat o to, aby byly tyto projekty začleněny do desetiletých plánů rozvoje sítě.

Pozměňovací návrh 742
András Gyürk

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Proces desetiletého plánu rozvoje sítě by měl být tak otevřený a pružný, aby zahrnoval 
projekty společného zájmu navrhované regionálními skupinami.

Pozměňovací návrh 743
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(4) Navrhované projekty přepravy 
a skladování plynu spadající do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 2 buď 
součástí nejnovějšího dostupného 
desetiletého plánu rozvoje plynárenské sítě, 
vyvinutého evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav pro zemní plyn podle 
článku 8 nařízení (ES) 715/2009, nebo 
splňují kritéria uvedená v čl. 4 bodu 1, 
čl. 4 bodu 2 písm. b) a příloze II bodu 1.

Or. en

Odůvodnění

Výběr projektů společného zájmu založený výhradně na desetiletých plánech rozvoje sítě 
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nebude zahrnovat veškeré projekty potřebné k realizaci prioritních koridorů energetické 
infrastruktury a musí být doplněn dalšími projekty. Kromě toho projekty, které nejsou 
zařazeny na seznam desetiletých plánů rozvoje sítě či projektů společného zájmu, mohou být 
vystaveny většímu riziku financování vytvořenému uměle pouhou existencí tohoto seznamu, 
který narušuje trh.

Pozměňovací návrh 744
Niki Tzavela

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(4) Po schválení prvního seznamu 
projektů společného zájmu s platností pro 
všechny další přijaté celounijní seznamy 
projektů společného zájmu jsou 
navrhované projekty přepravy a skladování 
plynu spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 2 součástí nejnovějšího 
dostupného desetiletého plánu rozvoje 
plynárenské sítě, vyvinutého evropskou sítí 
provozovatelů přepravních soustav pro 
zemní plyn podle článku 8 nařízení (ES) 
715/2009.

Or. en

Odůvodnění

Desetiletý plán rozvoje sítě (TYNDP) se stále rozvíjí směrem ke komplexnímu pojetí všech 
příslušných plynárenských a elektroenergetických projektů.

Pozměňovací návrh 745
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) U všech celounijních seznamů projektů 
společného zájmu přijatých po 1. srpnu
2013 jsou navrhované projekty přepravy 

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

přijímání, projekty v oblasti 
znovuzplynovacích nebo dekompresních 
zařízení pro zkapalněný zemní plyn (LNG)
a skladování plynu spadající do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 2 součástí 
nejnovějšího dostupného desetiletého plánu 
rozvoje plynárenské sítě, vyvinutého 
evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav pro zemní plyn podle článku 8 
nařízení (ES) 715/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 746
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Odůvodnění

Potřeby investic do plynárenské a elektroenergetické infrastruktury do roku 2020 a dále jsou 
obrovské a vyčlenění samostatných prostředků na přepravu a skladování zachyceného oxidu 
uhličitého (CCS) v rámci tohoto nařízení není odůvodněné. Toto nařízení by se mělo nadále 
zaměřovat pouze na dosažení výsledků v klíčových oblastech elektrické energie a zemního 
plynu.

Pozměňovací návrh 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 749
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 750
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že možnost ekonomického a komerčního využití zachycování oxidu 
uhličitého (CCS) nebyla dosud prokázána a komerční využívání příslušných technologií se 
neočekává do roku 2020, nemělo by toto nařízení poskytovat uvedeným technologiím žádnou 
podporu. Finanční podpora výzkumu potenciálu zachycování oxidu uhličitého je poskytována
prostřednictvím jiných evropských kanálů.

Pozměňovací návrh 752
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(5) Navrhované projekty přepravy oxidu 
uhličitého spadající do kategorie stanovené 
v příloze II bodě 4 jsou předkládány jako 
součást plánu rozvoje infrastruktury 
přeshraniční přepravy a ukládání oxidu 
uhličitého vypracovaného více než dvěma 
členskými státy, který má být předložen 
Komisi předmětnými členskými státy nebo 
subjekty určenými těmito členskými státy.
Přijetí konečného regionálního seznamu 
v rámci skupiny a řídící skupiny na vysoké 
úrovni by mělo být založeno na konsenzu. 
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Proto nesmí žádný členský stát zastoupený 
v regionální skupině, na který bude mít 
projekt významný dopad, zejména 
v oblasti provozu energetické 
infrastruktury, vnitřního trhu nebo 
zabezpečení dodávek, vyslovit 
nesouhlasné stanovisko. Pokud toto 
stanovisko některý členský stát vysloví, 
musí se zakládat především na stanovisku 
agentury, nebo na posouzení projektů 
přepravy ropy a oxidu uhličitého
vypracované Komisí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 753
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 754
András Gyürk

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Při hodnocení navržených projektů (6) Při hodnocení navržených projektů 
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v oblasti elektřiny a zemního plynu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a) až d) 
a v příloze II bodě 2 každá skupina, aniž 
jsou dotčena ustanovení bodu 4, vezme 
v úvahu analýzu navrhovaných projektů 
v oblasti elektřiny a zemního plynu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a) až d) 
a v příloze II bodě 2 provedenou 
v souladu s ustanovením čl. 12 odst. 7 
v rámci nejnovějšího dostupného 
desetiletého plánu rozvoje elektrické 
a plynárenské sítě, vyvinutého evropskými 
sítěmi provozovatelů přenosových 
a přepravních soustav pro elektřinu 
a zemní plyn podle článku 8 nařízení (ES) 
714/2009 a (ES) 715/2009.

v oblasti elektřiny a zemního plynu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a) až d) 
a v příloze II bodě 2 každá skupina, aniž 
jsou dotčena ustanovení bodu 4, vezme 
v úvahu výsledky provedené analýzy 
nákladů a přínosů.

Or. en

Odůvodnění

U projektů společného zájmu, které nejsou začleněny do nejnovějšího desetiletého plánu 
rozvoje sítě, by měla být rovněž provedena analýza nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh 755
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) u přenosu elektřiny projekt mění 
přenosovou kapacitu sítě na hranici 
daného členského státu s jedním nebo 
více jinými členskými státy či v jakémkoli 
jiném příslušném křížení téhož 
přenosového koridoru nejméně o 500 MW 
oproti situaci, kdy by nedošlo k uvedení 
projektu do provozu;

a) u přenosu elektřiny by měl mít projekt 
instalovanou výrobní kapacitu alespoň
250 MW a minimální průměrnou roční 
výrobu 400 GWh na základě 
navrhovaného řízení elektrárny, které 
bude během prvních tří let provozu 
ověřováno;

Or. es
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Odůvodnění

Zvýšení přenosové kapacity o 500 MW jako kritérium pro získání statusu projektu společného 
zájmu může být odůvodněné u přeshraničních projektů, je to však příliš vysoká úroveň pro 
vnitřní projekty v rámci jediného členského státu. Fakticky se tak vytváří překážka pro vnitřní 
projekty s ohledem na dosažení statusu projektu společného zájmu, a proto by tato kapacita 
měla být stanovena na mnohem nižší úrovni.

Pozměňovací návrh 756
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) u přenosu elektřiny projekt mění 
přenosovou kapacitu sítě na hranici daného 
členského státu s jedním nebo více jinými 
členskými státy či v jakémkoli jiném 
příslušném křížení téhož přenosového 
koridoru nejméně o 500 MW oproti situaci, 
kdy by nedošlo k uvedení projektu do 
provozu;

a) u přenosu elektřiny projekt mění 
přenosovou kapacitu sítě na hranici daného 
členského státu s jedním nebo více jinými 
členskými státy či v jakémkoli jiném 
příslušném křížení téhož přenosového 
koridoru nejméně o 500 MW nebo 20 % 
oproti situaci, kdy by nedošlo k uvedení 
projektu do provozu;

Or. de

Odůvodnění

Absolutní hranice u projektů v oblasti přenosu elektřiny by měla být doplněna relativní 
hranicí s cílem umožnit menším projektům získání statusu projektu společného zájmu. 

Pozměňovací návrh 757
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) u skladování elektrické energie projekt 
poskytuje skladovací kapacitu umožňující 
čistou roční výrobu elektrické energie ve 
výši nejméně 500 gigawatthodin;

b) u skladování elektrické energie má 
projekt instalovanou kapacitu nejméně 
100 megawattů (100 MW)

Or. en
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Pozměňovací návrh 758
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) u skladování elektrické energie projekt 
poskytuje skladovací kapacitu umožňující 
čistou roční výrobu elektrické energie ve 
výši nejméně 500 gigawatthodin;

b) u skladování elektrické energie projekt 
poskytuje skladovací kapacitu ve výši 
nejméně 100 gigawatthodin;

Or. de

Odůvodnění

V příloze IV se v zásadě uznává, že zařízení na skladování elektrické energie mohou 
představovat projekty obecného zájmu, ale pouze v případě, že zařízení na skladování 
umožňuje čistou roční výrobu elektrické energie ve výši nejméně 500 gigawatthodin. Za prvé, 
kritérium standardní provozní kapacity, z něhož vychází stávající znění, není rozhodujícím 
činitelem u zařízení pro skladování elektřiny z vodních elektráren. Příspěvek zařízení pro 
skladování elektřiny z vodních elektráren ke stabilitě sítě se ve skutečnosti měří výkonem 
instalovaných turbín a čerpadel. Za druhé, zvolená hodnota – 500 GWh – je příliš vysoká.

Pozměňovací návrh 759
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) u skladování zemního plynu nebo 
zkapalněného/stlačeného zemního plynu je 
cílem projektu přímo či nepřímo 
zásobovat nejméně dva členské státy nebo
splnit standard pro infrastrukturu (pravidlo 
N-1) na regionální úrovni v souladu s čl. 6 
odst. 3 nařízení (EU) č. 994/2010;

d) u skladování zemního plynu nebo 
zkapalněného/stlačeného zemního plynu je 
cílem projektu splnit standard pro 
infrastrukturu (pravidlo N-1) na regionální 
úrovni v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 994/2010;

Or. en
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Odůvodnění

Tato věta není nezbytná, protože veškeré projekty v oblasti skladování zemního plynu nebo 
zkapalněného/stlačeného zemního plynu mohou zásobovat dva nebo více členských států, 
pokud je vytvořena potřebná kapacita propojovacích vedení mezi členskými státy. 

Pozměňovací návrh 760
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) u skladování zemního plynu nebo 
zkapalněného/stlačeného zemního plynu je 
cílem projektu přímo či nepřímo 
zásobovat nejméně dva členské státy nebo
splnit standard pro infrastrukturu (pravidlo 
N-1) na regionální úrovni v souladu s čl. 6 
odst. 3 nařízení (EU) č. 994/2010;

d) u skladování zemního plynu nebo 
zkapalněného/stlačeného zemního plynu je 
cílem projektu splnit standard pro 
infrastrukturu (pravidlo N-1) na regionální 
úrovni v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 994/2010;

Or. en

Odůvodnění

Tato věta není nezbytná, protože veškeré projekty v oblasti skladování zemního plynu nebo 
zkapalněného/stlačeného zemního plynu mohou zásobovat dva nebo více členských států, 
pokud je vytvořena potřebná kapacita propojovacích vedení mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 761
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) u skladování zemního plynu nebo 
zkapalněného/stlačeného zemního plynu je 
cílem projektu přímo či nepřímo 
zásobovat nejméně dva členské státy nebo
splnit standard pro infrastrukturu (pravidlo 
N-1) na regionální úrovni v souladu s čl. 6 

d) u skladování zemního plynu nebo 
zkapalněného/stlačeného zemního plynu je 
cílem projektu splnit standard pro 
infrastrukturu (pravidlo N-1) na regionální 
úrovni v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 994/2010;



AM\900619CS.doc 73/119 PE488.000v01-00

CS

odst. 3 nařízení (EU) č. 994/2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) u skladování zemního plynu nebo 
zkapalněného/stlačeného zemního plynu je 
cílem projektu přímo či nepřímo zásobovat 
nejméně dva členské státy nebo splnit 
standard pro infrastrukturu (pravidlo N-1) 
na regionální úrovni v souladu s čl. 6 odst. 
3 nařízení (EU) č. 994/2010;

d) u skladování zemního plynu nebo 
zkapalněného/stlačeného zemního plynu je 
cílem projektu přímo či nepřímo zásobovat 
nejméně dva členské státy nebo splnit 
standard pro infrastrukturu (pravidlo N-1) 
na regionální úrovni v souladu s čl. 6 odst. 
3 nařízení (EU) č. 994/2010, včetně 
skladovacích kapacit připojených
k distribučním sítím. 

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že skladovací zařízení mohou být připojena k distribuční síti, zároveň však 
mohou být nezbytná z hlediska zajištění dodávek a flexibility, měla by být způsobilá k získání 
statusu projektu společného zájmu.

Pozměňovací návrh 763
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) u inteligentních sítí je projekt určen pro 
zařízení a vybavení vysokého a středně 
vysokého napětí zkonstruovaná pro napětí 
10 kV nebo více. Zahrnuje provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
minimálně ze dvou členských států, kteří 

e) u inteligentních elektrických sítí je 
projekt určen pro zařízení a vybavení 
vysokého a středně vysokého napětí 
zkonstruovaná pro napětí 10 kV nebo více. 
Zahrnuje provozovatele přenosových 
a distribučních soustav minimálně ze dvou 
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pokrývají nejméně 100 000 uživatelů 
vytvářejících nebo spotřebovávajících 
elektřinu, případně obojí v oblasti spotřeby 
alespoň 300 gigawatthodin ročně, z nichž 
nejméně 20 % pochází z jiných než 
nastavitelných zdrojů energie.

členských států, kteří pokrývají nejméně 
100 000 uživatelů vytvářejících nebo 
spotřebovávajících elektřinu, případně 
obojí v oblasti spotřeby alespoň 300 
gigawatthodin ročně, z nichž nejméně 
20 % pochází z jiných než nastavitelných 
zdrojů energie. U inteligentních 
plynárenských sítí je projekt určen pro 
zařízení a vybavení vysokého a středně 
vysokého napětí, zkonstruovaná pro tlak 
alespoň 1 bar. Zahrnuje provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
minimálně ze dvou členských států, které 
pokrývají nejméně 100 000 uživatelů 
vytvářejících nebo spotřebovávajících 
elektřinu, případně obojí, v oblasti 
spotřeby alespoň 500 gigawatthodin 
ročně.

Or. fr

Odůvodnění

Inteligentní plynárenské sítě je třeba podporovat, protože umožňují integraci obnovitelných 
zdrojů energie a zlepšení flexibility a účinnosti sítě. 

Pozměňovací návrh 764
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) u inteligentních sítí je projekt určen pro 
zařízení a vybavení vysokého a středně 
vysokého napětí zkonstruovaná pro napětí 
10 kV nebo více. Zahrnuje provozovatele 
přenosových a distribučních soustav
minimálně ze dvou členských států, kteří 
pokrývají nejméně 100 000 uživatelů 
vytvářejících nebo spotřebovávajících 
elektřinu, případně obojí v oblasti spotřeby 
alespoň 300 gigawatthodin ročně, z nichž 
nejméně 20 % pochází z jiných než 

e) u inteligentních sítí je projekt určen pro 
veškeré úrovně napětí. Zahrnuje 
předkladatele projektů spolupráce
minimálně ze dvou členských států, kteří 
pokrývají nejméně 100 000 uživatelů 
vytvářejících nebo spotřebovávajících 
elektřinu, případně obojí v oblasti spotřeby 
alespoň 300 gigawatthodin ročně, z nichž 
prostřednictvím příslušného projektu 
nejméně 20 % pochází z obnovitelných a 
jiných než nastavitelných zdrojů energie.
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nastavitelných zdrojů energie.

Or. en

Odůvodnění

Inteligentní sítě musí zahrnout i sítě pro nízké napětí všude tam, kde lze jejich zavedením 
v současné době dosáhnout maximálních přínosů a kde spojí velké množství spotřebitelů a 
menší zařízení pro výrobu elektrické energie. Přeshraniční spolupráce podporuje získání 
know-how, zejména pokud se na ní podílí poskytovatelé zařízení, technologie a služeb. 

Pozměňovací návrh 765
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) u inteligentních sítí je projekt určen pro 
zařízení a vybavení vysokého a středně 
vysokého napětí zkonstruovaná pro napětí 
10 kV nebo více. Zahrnuje provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
minimálně ze dvou členských států, kteří 
pokrývají nejméně 100 000 uživatelů 
vytvářejících nebo spotřebovávajících 
elektřinu, případně obojí v oblasti spotřeby 
alespoň 300 gigawatthodin ročně, z nichž 
nejméně 20 % pochází z jiných než 
nastavitelných zdrojů energie.

e) u inteligentních sítí může být projekt 
určen pro zařízení a vybavení všech úrovní 
napětí. Zahrnuje provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
minimálně ze dvou členských států, kteří 
pokrývají nejméně 10 000 uživatelů 
vytvářejících nebo spotřebovávajících 
elektřinu, případně obojí v oblasti spotřeby 
alespoň 100 gigawatthodin ročně, z nichž 
prostřednictvím příslušného projektu 
nejméně 20 % pochází z jiných než 
nastavitelných a obnovitelných zdrojů 
energie.

Or. nl

Pozměňovací návrh 766
Bernd Lange

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) u inteligentních sítí je projekt určen pro e) u inteligentních sítí je projekt určen pro 
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zařízení a vybavení vysokého a středně 
vysokého napětí zkonstruovaná pro napětí 
10 kV nebo více. Zahrnuje provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
minimálně ze dvou členských států, kteří 
pokrývají nejméně 100 000 uživatelů 
vytvářejících nebo spotřebovávajících 
elektřinu, případně obojí v oblasti spotřeby 
alespoň 300 gigawatthodin ročně, z nichž 
nejméně 20 % pochází z jiných než 
nastavitelných zdrojů energie.

zařízení a vybavení všech úrovní napětí. 
Zahrnuje provozovatele přenosových 
a/nebo distribučních soustav, kteří 
pokrývají nejméně 10 000 uživatelů 
vytvářejících nebo spotřebovávajících 
elektřinu, případně obojí v oblasti spotřeby 
alespoň 100 gigawatthodin ročně, z nichž 
nejméně 20 % pochází z jiných než 
nastavitelných a obnovitelných zdrojů 
energie.

Or. de

Pozměňovací návrh 767
Henri Weber

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) u inteligentních sítí je projekt určen pro 
zařízení a vybavení vysokého a středně 
vysokého napětí zkonstruovaná pro napětí 
10 kV nebo více. Zahrnuje provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
minimálně ze dvou členských států, kteří 
pokrývají nejméně 100 000 uživatelů 
vytvářejících nebo spotřebovávajících 
elektřinu, případně obojí v oblasti spotřeby 
alespoň 300 gigawatthodin ročně, z nichž 
nejméně 20 % pochází z jiných než 
nastavitelných zdrojů energie.

e) u inteligentních sítí je projekt určen pro 
zařízení a vybavení vysokého, středně 
vysokého a nízkého napětí v souladu 
s platnými evropskými normami. Zahrnuje 
provozovatele přenosových a distribučních 
soustav minimálně ze dvou členských 
států, kteří pokrývají nejméně 50 000
uživatelů vytvářejících nebo 
spotřebovávajících elektřinu, případně 
obojí v oblasti spotřeby alespoň 150
gigawatthodin ročně, z nichž nejméně 
20 % pochází z jiných než nastavitelných 
a/nebo distribuovaných zdrojů energie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) u inteligentních sítí je projekt určen pro 
zařízení a vybavení vysokého a středně 
vysokého napětí zkonstruovaná pro napětí 
10 kV nebo více. Zahrnuje provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
minimálně ze dvou členských států, kteří 
pokrývají nejméně 100 000 uživatelů 
vytvářejících nebo spotřebovávajících 
elektřinu, případně obojí v oblasti spotřeby 
alespoň 300 gigawatthodin ročně, z nichž 
nejméně 20 % pochází z jiných než 
nastavitelných zdrojů energie.

e) u inteligentních sítí je projekt určen pro 
zařízení a vybavení vysokého, středně 
vysokého a nízkého napětí v souladu 
s platnými evropskými normami. Zahrnuje 
provozovatele přenosových a distribučních 
soustav minimálně ze dvou členských 
států, kteří pokrývají nejméně 100 000 
uživatelů vytvářejících nebo 
spotřebovávajících elektřinu, případně 
obojí v oblasti spotřeby alespoň 300 
gigawatthodin ročně, z nichž nejméně 
20 % pochází z jiných než nastavitelných 
zdrojů energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 769
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) u inteligentních sítí je projekt určen pro 
zařízení a vybavení vysokého a středně 
vysokého napětí zkonstruovaná pro napětí 
10 kV nebo více. Zahrnuje provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
minimálně ze dvou členských států, kteří 
pokrývají nejméně 100 000 uživatelů 
vytvářejících nebo spotřebovávajících 
elektřinu, případně obojí v oblasti spotřeby 
alespoň 300 gigawatthodin ročně, z nichž 
nejméně 20 % pochází z jiných než 
nastavitelných zdrojů energie.

e) u inteligentních sítí je projekt určen pro 
zařízení a vybavení vysokého, středně 
vysokého a nízkého napětí v souladu 
s platnými evropskými normami. Zahrnuje 
provozovatele přenosových a distribučních 
soustav, kteří pokrývají nejméně 100 000 
uživatelů vytvářejících nebo 
spotřebovávajících elektřinu, případně 
obojí v oblasti spotřeby alespoň 300 
gigawatthodin ročně, z nichž nejméně 
20 % pochází z jiných než nastavitelných 
zdrojů energie.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro projekty inteligentních sítí nesmí být stanovená diskriminačně. Je třeba 
respektovat skutečnost, že v některých státech EU se pro středně vysoké napětí používá nižší 
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jmenovité napětí. Odkaz na „minimálně dva členské státy“ je nedůsledný, protože příloha IV 
bod 1 souvisí s projekty „s významným přeshraničním dopadem (…) na území některého 
členského státu“. 

Pozměňovací návrh 770
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ea) musí pomáhat zajišťovat energetickou 
solidaritu mezi členskými státy v případě 
dočasného nebo trvalého nedostatku 
energie v některém z členských států;

Or. ro

Pozměňovací návrh 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – odst. 1 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– u přeshraničních projektů podle výpočtu 
dopadu na schopnost sítě přenášet toky 
energií v obou směrech měřeného na 
základě množství energie (v megawattech), 
případně u projektů s významným 
přeshraničním dopadem podle výpočtu 
dopadu na schopnost sítě přenášet toky 
energií na hranicích mezi příslušnými 
členskými státy, mezi příslušnými 
členskými státy a třetími zeměmi nebo 
v rámci jednotlivých členských států a na 
vyrovnávání nabídky a poptávky a provoz 
sítě v příslušných členských státech;

– u přeshraničních projektů podle výpočtu 
dopadu na schopnost sítě přenášet toky 
energií v obou směrech měřeného na 
základě množství energie (v megawattech), 
a jejich příspěvku k dosažení minimální 
kapacity 10 % schválené Evropskou 
radou, případně u projektů s významným 
přeshraničním dopadem podle výpočtu 
dopadu na schopnost sítě přenášet toky 
energií na hranicích mezi příslušnými 
členskými státy, mezi příslušnými 
členskými státy a třetími zeměmi nebo 
v rámci jednotlivých členských států a na 
vyrovnávání nabídky a poptávky a provoz 
sítě v příslušných členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 772
Algirdas Saudargas

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Interoperabilita a bezpečný provoz 
systému se posuzují v souladu s analýzou 
provedenou v rámci nejnovějšího 
dostupného desetiletého plánu rozvoje 
elektrické sítě, zejména pomocí hodnocení 
dopadu projektu na předpokládanou ztrátu 
zatížení v analyzované oblasti definované 
v příloze V bodě 10 z hlediska 
přiměřenosti výroby a přenosu u souboru 
období s charakteristickým zatížením 
s ohledem na očekávané změny extrémních 
povětrnostních klimatických jevů a jejich 
dopad na odolnost infrastruktury.

c) Interoperabilita a bezpečný provoz 
systému se posuzují v souladu s analýzou 
provedenou v rámci nejnovějšího 
dostupného desetiletého plánu rozvoje 
elektrické sítě, zejména pomocí hodnocení 
dopadu projektu na předpokládanou ztrátu 
zatížení v analyzované oblasti definované 
v příloze V bodě 10 z hlediska 
přiměřenosti výroby a přenosu u souboru 
období s charakteristickým zatížením 
s ohledem na očekávané změny extrémních 
povětrnostních klimatických jevů a jejich 
dopad na odolnost infrastruktury a 
s přihlédnutím k dostupnosti nezávislých a 
spolehlivých kontrol provozu a služeb 
systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 773
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Interoperabilita a bezpečný provoz 
systému se posuzují v souladu s analýzou 
provedenou v rámci nejnovějšího 
dostupného desetiletého plánu rozvoje 
elektrické sítě, zejména pomocí hodnocení 
dopadu projektu na předpokládanou ztrátu 
zatížení v analyzované oblasti definované 
v příloze V bodě 10 z hlediska 
přiměřenosti výroby a přenosu u souboru 

c) Interoperabilita a bezpečný provoz 
systému se posuzují v souladu s analýzou 
provedenou v rámci nejnovějšího 
dostupného desetiletého plánu rozvoje 
elektrické sítě, zejména pomocí hodnocení 
dopadu projektu na předpokládanou ztrátu 
zatížení v analyzované oblasti definované 
v příloze V bodě 10 z hlediska 
přiměřenosti výroby a přenosu u souboru 
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období s charakteristickým zatížením 
s ohledem na očekávané změny extrémních 
povětrnostních klimatických jevů a jejich 
dopad na odolnost infrastruktury.

období s charakteristickým zatížením 
s ohledem na očekávané změny extrémních 
povětrnostních jevů a jejich dopad na 
odolnost infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) musí pomáhat zajišťovat energetickou 
solidaritu mezi členskými státy v případě 
dočasného nebo trvalého nedostatku 
energie v některém z členských států;

Or. ro

Pozměňovací návrh 775
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – odst. 1 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Měření těchto kritérií je založeno na 
scénářích, které plně zohledňují 
ustanovení směrnice 2009/28/ES, další 
příslušné právní předpisy Unie a 
dlouhodobé cíle politiky plánu do roku 
2050. Odchylky od těchto kritérií vyžadují 
písemné schválení agentury i Komise, 
které se zveřejní. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 776
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2a) úroveň udržitelnosti: toto kritérium 
se měří na základě hodnocení snížení 
emisí skleníkových plynů a dopadu 
infrastruktury elektrické sítě na životní 
prostředí. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jednotného uplatňování kritérií v rámci jednotlivých kategorií projektů by měla být 
úroveň udržitelnosti uvedená u všech kategorií projektu a nikoli pouze u jedné, přičemž 
definice kritérií by měla být totožná. 

Pozměňovací návrh 777
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2a) podporuje odstranění stávajících 
energetických ostrovů;

Or. es

Odůvodnění

Nezbytný požadavek z hlediska dosažení cílů integrace stanovených v nařízení.

Pozměňovací návrh 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) hospodářská soutěž se měří na základě 
diverzifikace včetně usnadnění přístupu 
k domácím zdrojům dodávek, přičemž se 
postupně zohlední diverzifikace zdrojů, 
protistran a tras a dopad nové kapacity na 
ukazatel HHI vypočtený na úrovni kapacity 
pro analyzovanou oblast vymezenou 
v příloze V bodě 10.

b) hospodářská soutěž se měří na základě
diverzifikace s výjimkou úrovně Unie, 
avšak včetně usnadnění přístupu 
k domácím zdrojům dodávek, přičemž se 
postupně zohlední diverzifikace zdrojů, 
protistran a tras a dopad nové kapacity na 
ukazatel HHI vypočtený na úrovni kapacity 
pro analyzovanou oblast vymezenou 
v příloze V bodě 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 779
Niki Tzavela

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) hospodářská soutěž se měří na základě 
diverzifikace včetně usnadnění přístupu 
k domácím zdrojům dodávek, přičemž se 
postupně zohlední diverzifikace zdrojů, 
protistran a tras a dopad nové kapacity na 
ukazatel HHI vypočtený na úrovni kapacity 
pro analyzovanou oblast vymezenou 
v příloze V bodě 10.

b) hospodářská soutěž se měří na základě 
diverzifikace včetně usnadnění přístupu 
k domácím zdrojům dodávek, přičemž se 
rovněž zohlední diverzifikace zdrojů,
protistran a tras a dopad nové kapacity na 
ukazatel HHI vypočtený na úrovni kapacity 
pro analyzovanou oblast vymezenou 
v příloze V bodě 10.

Or. en

Odůvodnění

Změna je navržena v zájmu stylistického vyjasnění.

Pozměňovací návrh 780
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hospodářská soutěž se měří na základě 
diverzifikace včetně usnadnění přístupu 
k domácím zdrojům dodávek, přičemž se 
postupně zohlední diverzifikace zdrojů, 
protistran a tras a dopad nové kapacity na 
ukazatel HHI vypočtený na úrovni kapacity 
pro analyzovanou oblast vymezenou 
v příloze V bodě 10.

b) hospodářská soutěž se měří na základě 
diverzifikace na úrovni Unie včetně 
usnadnění přístupu k domácím zdrojům 
dodávek, přičemž se postupně zohlední 
diverzifikace zdrojů, protistran a tras 
a dopad nové kapacity na ukazatel HHI 
vypočtený na úrovni kapacity pro 
analyzovanou oblast vymezenou v příloze 
V bodě 10.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat evropskou perspektivu.

Pozměňovací návrh 781
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) udržitelnost se měří na základě přispění 
projektu ke snížení emisí, k podpoře 
zálohování elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie nebo konceptu power-to-gas
a přepravy bioplynu s ohledem na 
očekávané změny klimatických podmínek.

d) udržitelnost se měří na základě přispění 
projektu ke snížení emisí v souladu s cíli 
do roku 2020 a s plánem přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
a k podpoře zálohování elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie nebo 
konceptu power-to-gas a přepravy 
bioplynu s ohledem na očekávané změny 
klimatických podmínek. 

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada na svém zasedání v říjnu 2009 přijala cíl EU na snížení emisí skleníkových 
plynů o 80-95 % do roku 2050, což bude vyžadovat dosažení téměř nulových emisí uhlíku 
v energetickém odvětví. Veškeré nové infrastruktury financované z prostředků EU by měly 
podporovat stávající závazné cíle v oblasti skleníkových plynů a obnovitelných zdrojů energie 
do roku 2020 a být v souladu s cíli plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 
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2050. 

Pozměňovací návrh 782
Pavel Poc

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) udržitelnost se měří na základě přispění 
projektu ke snížení emisí, k podpoře 
zálohování elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie nebo konceptu power-to-gas
a přepravy bioplynu s ohledem na 
očekávané změny klimatických podmínek.

d) udržitelnost se měří na základě přispění 
projektu ke snížení emisí v souladu s cíli 
do roku 2020 a s plánem přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
a k podpoře zálohování elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie nebo 
konceptu power-to-gas a přepravy 
bioplynu s ohledem na očekávané změny 
klimatických podmínek. 

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada na svém zasedání v říjnu 2009 přijala cíl EU na snížení emisí skleníkových 
plynů o 80-95 % do roku 2050, což bude vyžadovat dosažení téměř nulových emisí uhlíku v 
energetickém odvětví. Veškeré nové infrastruktury financované z prostředků EU by měly 
podporovat stávající závazné cíle v oblasti skleníkových plynů a obnovitelných zdrojů energie 
do roku 2020 a být v souladu s cíli plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 
2050.

Pozměňovací návrh 783
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) udržitelnost se měří na základě přispění 
projektu ke snížení emisí, k podpoře 
zálohování elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie nebo konceptu power-to-gas
a přepravy bioplynu s ohledem na 

d) udržitelnost se měří hodnocením 
dopadu plynárenské infrastruktury na 
životní prostředí a na základě přispění 
projektu ke snížení emisí, k podpoře 
zálohování elektřiny z obnovitelných 
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očekávané změny klimatických podmínek. zdrojů energie nebo konceptu power-to-gas
a přepravy bioplynu s ohledem na 
očekávané změny klimatických podmínek. 

Or. en

Odůvodnění

Doplňuje se posouzení dopadu na životní prostředí s cílem zajistit minimální úroveň 
soudržnosti s kritérii udržitelnosti ostatních kategorií projektů. 

Pozměňovací návrh 784
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) udržitelnost se měří na základě přispění 
projektu ke snížení emisí, k podpoře 
zálohování elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie nebo konceptu power-to-gas
a přepravy bioplynu s ohledem na 
očekávané změny klimatických podmínek.

d) udržitelnost se měří na základě přispění 
projektu ke snížení emisí, k podpoře 
zálohování elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie nebo konceptu power-to-gas
a přepravy bioplynu s ohledem na 
očekávané změny extrémních 
povětrnostních jevů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 785
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

da) musí pomáhat zajišťovat energetickou 
solidaritu mezi členskými státy v případě 
dočasného nebo trvalého nedostatku 
energie v některém z členských států.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 786
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) úroveň udržitelnosti: Toto kritérium se 
měří na základě hodnocení snížení emisí 
skleníkových plynů a dopadu 
infrastruktury elektrické sítě na životní 
prostředí;

a) úroveň udržitelnosti: Toto kritérium se 
měří na základě hodnocení snížení emisí 
skleníkových plynů a souladu s cíli do 
roku 2020 a s plánem přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
a dopadu infrastruktury elektrické sítě na 
životní prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada přijala cíl EU na snížení emisí skleníkových plynů o 80-95 % do roku 2050, 
což bude vyžadovat dosažení téměř nulových emisí uhlíku v energetickém odvětví. Veškeré 
nové infrastruktury financované z prostředků EU by měly podporovat stávající závazné cíle v 
oblasti skleníkových plynů a obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 a být v souladu s cíli 
plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050.

Pozměňovací návrh 787
Pavel Poc

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) úroveň udržitelnosti: Toto kritérium se 
měří na základě hodnocení snížení emisí 
skleníkových plynů a dopadu 
infrastruktury elektrické sítě na životní 
prostředí;

a) úroveň udržitelnosti: Toto kritérium se 
měří na základě hodnocení snížení emisí 
skleníkových plynů a souladu s cíli do 
roku 2020 a s plánem přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
a dopadu infrastruktury elektrické sítě na 
životní prostředí;

Or. en
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Odůvodnění

Evropská rada přijala cíl EU na snížení emisí skleníkových plynů o 80-95 % do roku 2050, 
což bude vyžadovat dosažení téměř nulových emisí uhlíku v energetickém odvětví. Veškeré 
nové infrastruktury financované z prostředků EU by měly podporovat stávající závazné cíle v 
oblasti skleníkových plynů a obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 a být v souladu s cíli 
plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050.

Pozměňovací návrh 788
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 4 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) vytvoření příležitostí pro využívání 
elektrických zařízení s nízkými emisemi 
CO2, například elektromobilů, v mnohem 
větším rozsahu prostřednictvím 
pokročilých technických opatření 
a zásahů do trhu orientovaných na 
budoucnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 789
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 4 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fb) musí pomáhat zajišťovat energetickou 
solidaritu mezi členskými státy v případě 
dočasného nebo trvalého nedostatku 
energie v některém z členských států.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 790
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4a) (1) Pokud jde o projekty 
inteligentních plynárenských sítí, hodnotí 
se každá funkce podle těchto kritérií:
a) úroveň udržitelnosti: soulad s tímto 
kritériem se měří na základě hodnocení 
snížení emisí skleníkových plynů 
a dopadu infrastruktury plynárenské sítě 
na životní prostředí; 
b) kapacita přenosových a distribučních 
sítí pro připojení a přenos zemního plynu 
směrem od uživatelů a k uživatelům: 
soulad s tímto kritériem se měří pomocí 
odhadů instalované kapacity 
energetických zdrojů v distribučních 
sítích, povoleného maximálního vstřiku 
plynu bez nebezpečí přetížení přenosových 
sítí a energie, která nebyla čerpána 
z obnovitelných zdrojů v důsledku rizik 
spojených s přetížením sítě nebo 
bezpečnostních rizik;
c) připojení sítě a přístup ke všem 
kategoriím uživatelů sítě: soulad s tímto 
kritériem se měří na základě posouzení 
metod užívaných pro výpočet poplatků 
a sazeb a uspořádání jejich struktury pro 
uživatele, kteří elektřinu vyrábí, 
spotřebovávají nebo kteří představují obě 
skupiny, případně na základě posouzení 
provozní pružnosti zajištující dynamické 
vyvažování plynu v síti; 
d) zabezpečení a kvalita dodávek: soulad 
s tímto kritériem se měří na základě 
posouzení podílu plynu získaného 
z obnovitelných zdrojů, stability 
plynárenské soustavy, doby trvání 
a četnosti přerušení na odběratele, včetně 
výpadků způsobených počasím;
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e) účinnost a kvalita služeb při dodávkách 
plynu a provozu sítě: soulad s tímto 
kritériem se měří na základě posouzení 
výše ztrát v přenosové a distribuční síti, 
poměru mezi minimální a maximální 
poptávkou po plynu ve stanoveném 
časovém období, způsobu zapojení strany 
poptávky na trzích s plynem a opatření 
energetické účinnosti, procentuálního 
využití (např. průměrného zatížení) 
komponentů plynárenské sítě a jejich 
dostupnosti (podle plánované i 
neplánované údržby) a jejího dopadu na 
výkon sítě a skutečné dostupnosti kapacity 
sítě vzhledem k její jmenovité hodnotě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 791
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5a) úroveň udržitelnosti: toto kritérium 
se měří na základě hodnocení snížení 
emisí skleníkových plynů a dopadu 
infrastruktury pro přepravu ropy na 
životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Analýza nákladů a přínosů musí zohledňovat celou technickou životnost infrastruktury a 
pravděpodobné změny v energetickém odvětví, ke kterým pravděpodobně v daném období 
dojde v důsledku cílů v oblasti nízkouhlíkového hospodářství. 

Pozměňovací návrh 793
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že technická životnost projektů energetické infrastruktury, zejména sítí pro 
přenos elektřiny, může přesahovat 40 let, požaduje se stejně dlouhý výhled při provádění 
analýzy. Delší časový rámec je navíc potřebný, aby mohla analýza zahrnout požadované 
dlouhodobé politické cíle EU. 

Pozměňovací návrh 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 795
András Gyürk

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v elektrárenském odvětví: scénáře 
poptávky, výrobní kapacity podle druhu 
paliva (biomasa, geotermální energie, 
vodní energie, plyn, jaderná energie, ropa,
pevná paliva, větrná energie, sluneční 
fotovoltaické systémy, koncentrovaná 
sluneční energie, jiné obnovitelné 
technologie) a jejich zeměpisnou polohu, 
ceny paliva (včetně biomasy, uhlí, zemního 
plynu a ropy), ceny oxidu uhličitého, 
složení přenosové a případně i distribuční 
sítě a její vývoj s ohledem na všechny 
významné nové zdroje (včetně zařízení 
vybavených pro zachycování oxidu 
uhličitého), projekty ukládání a přenosu, 
u nichž bylo přijato konečné rozhodnutí 
o investici a které mají být uvedeny do 
provozu do konce roku n +5;

a) v elektrárenském odvětví: scénáře 
poptávky, výrobní kapacity podle druhu 
paliva (biomasa, geotermální energie, 
vodní energie, plyn, jaderná energie, ropa, 
pevná paliva, větrná energie, sluneční 
fotovoltaické systémy, koncentrovaná 
sluneční energie, jiné obnovitelné 
technologie) a jejich zeměpisnou polohu, 
ceny a kalorické hodnoty paliva (včetně 
biomasy, černého uhlí, hnědého uhlí, 
zemního plynu, ropy a příslušných 
ropných produktů), ceny oxidu uhličitého, 
ceny elektřiny při základním zatížení a ve 
špičce, složení přenosové a případně i 
distribuční sítě a její vývoj s ohledem na 
všechny významné nové zdroje (včetně 
zařízení vybavených pro zachycování 
oxidu uhličitého), projekty ukládání 
a přenosu, u nichž bylo přijato konečné 
rozhodnutí o investici a které mají být 
uvedeny do provozu do konce roku n +5;

Or. en
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Pozměňovací návrh 796
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v elektrárenském odvětví: scénáře 
poptávky, výrobní kapacity podle druhu 
paliva (biomasa, geotermální energie, 
vodní energie, plyn, jaderná energie, ropa, 
pevná paliva, větrná energie, sluneční 
fotovoltaické systémy, koncentrovaná 
sluneční energie, jiné obnovitelné 
technologie) a jejich zeměpisnou polohu, 
ceny paliva (včetně biomasy, uhlí, 
zemního plynu a ropy), ceny oxidu 
uhličitého, složení přenosové a případně i 
distribuční sítě a její vývoj s ohledem na 
všechny významné nové zdroje (včetně 
zařízení vybavených pro zachycování 
oxidu uhličitého), projekty ukládání 
a přenosu, u nichž bylo přijato konečné 
rozhodnutí o investici a které mají být 
uvedeny do provozu do konce roku n +5;

a) v elektrárenském odvětví: scénáře 
poptávky, výrobní kapacity podle druhu 
paliva (biomasa, geotermální energie, 
vodní energie, plyn, jaderná energie, ropa, 
pevná paliva, větrná energie, sluneční 
fotovoltaické systémy, koncentrovaná 
sluneční energie, jiné obnovitelné 
technologie) a jejich zeměpisnou polohu, 
ceny paliva, ceny oxidu uhličitého, složení 
přenosové a případně i distribuční sítě a její 
vývoj s ohledem na všechny významné 
nové zdroje (včetně zařízení vybavených 
pro zachycování oxidu uhličitého), 
projekty ukládání a přenosu, u nichž bylo 
přijato konečné rozhodnutí o investici 
a které mají být uvedeny do provozu do 
konce roku n +5.

Or. de

Pozměňovací návrh 797
András Gyürk

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

b) v plynárenství: scénáře poptávky, dovoz, 
ceny a kalorické hodnoty paliva (včetně 
černého uhlí, hnědého uhlí, zemního 
plynu, ropy a příslušných ropných 
produktů), ceny oxidu uhličitého, ceny 
elektřiny při základním zatížení a ve 
špičce, složení přepravní sítě a její vývoj 
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n+5; s ohledem na možnost rozvoje břidlicového 
plynu v Evropě a všechny nové projekty, 
pro něž bylo přijato konečné rozhodnutí 
o investici a které mají být uvedeny do 
provozu do konce roku n+5;

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité pro 
elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné 
zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích. 
Datové soubory jsou zpracovány po 
formální konzultaci s členskými státy 
a s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany. Komise a agentura 
v příslušných případech zajistí přístup 
k požadovaným obchodním údajům třetích 
stran.

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy a cíle Evropské rady snížit do 
roku 2050 emise skleníkových plynů v EU 
o 80–95 % oproti úrovni z roku 1990. 
Datové soubory použité pro elektřinu 
a zemní plyn jsou slučitelné zejména 
s ohledem na předpoklady týkající se cen 
a objemů na jednotlivých trzích. Datové 
soubory jsou zpracovány po formální 
konzultaci s členskými státy 
a s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany. Komise a agentura 
v příslušných případech zajistí přístup 
k požadovaným obchodním údajům třetích 
stran.

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada přijala cíl EU na snížení emisí skleníkových plynů o 80–95 % do roku 2050, 
což bude vyžadovat dosažení téměř nulových emisí uhlíku v energetickém odvětví. Je důležité, 
aby datové soubory použité při analýze nákladů a přínosů odrážely cíle EU v oblasti energie 
a změny klimatu v souladu s postupy vytyčenými v energetickém plánu Evropské komise do 
roku 2050.
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Pozměňovací návrh 799
Pavel Poc

Návrh nařízení
Příloha V – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité pro 
elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné 
zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích. 
Datové soubory jsou zpracovány po 
formální konzultaci s členskými státy 
a s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany. Komise a agentura 
v příslušných případech zajistí přístup 
k požadovaným obchodním údajům třetích 
stran.

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy a odráží cíle EU v oblasti energie 
a změny klimatu potvrzené mimo jiné 
závěry Evropské rady. Datové soubory 
použité pro elektřinu a zemní plyn jsou 
slučitelné zejména s ohledem na 
předpoklady týkající se cen a objemů na 
jednotlivých trzích. Datové soubory jsou 
zpracovány po formální konzultaci 
s členskými státy a s organizacemi 
zastupujícími všechny zúčastněné strany. 
Komise a agentura v příslušných případech 
zajistí přístup k požadovaným obchodním 
údajům třetích stran.

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada schválila cíl EU na snížení emisí skleníkových plynů o 80–95 % do roku 2050, 
což bude vyžadovat dosažení téměř nulových emisí uhlíku v energetickém odvětví. Je důležité, 
aby datové soubory použité při analýze nákladů a přínosů odrážely cíle EU v oblasti energie 
a změny klimatu v souladu s postupy vytyčenými v energetickém plánu Evropské komise do 
roku 2050.

Pozměňovací návrh 800
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha V – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité pro 
elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné 

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité pro 
elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné 
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zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích. 
Datové soubory jsou zpracovány po 
formální konzultaci s členskými státy 
a s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany. Komise a agentura 
v příslušných případech zajistí přístup 
k požadovaným obchodním údajům třetích 
stran.

zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích. 
Datové soubory jsou zpracovány po 
formální konzultaci agentury s členskými 
státy a se všemi zúčastněnými stranami. 
Komise a agentura v příslušných případech 
zajistí přístup k požadovaným obchodním 
údajům třetích stran.

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost by měla převažovat: možnost podílet se na metodologii tržní analýzy nákladů 
a přínosů by měly mít všechny zúčastněné strany, a nejen organizace, které je zastupují, jak je 
to běžné při veřejných konzultacích prováděných Komisí, agenturou a evropskou sítí 
provozovatelů přenosových soustav. 

Pozměňovací návrh 801
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha V – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité pro 
elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné 
zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích. 
Datové soubory jsou zpracovány po 
formální konzultaci s členskými státy 
a s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany. Komise a agentura 
v příslušných případech zajistí přístup 
k požadovaným obchodním údajům třetích 
stran.

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité pro 
elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné 
zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích. 
Datové soubory jsou zpracovány po 
formální konzultaci agentury s členskými 
státy a se všemi zúčastněnými stranami. 
Komise a agentura v příslušných případech 
zajistí přístup k požadovaným obchodním 
údajům třetích stran.

Or. en

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k čl. 12 bod 2.
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Pozměňovací návrh 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha V – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité pro 
elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné 
zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích. 
Datové soubory jsou zpracovány po 
formální konzultaci s členskými státy 
a s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany. Komise a agentura 
v příslušných případech zajistí přístup 
k požadovaným obchodním údajům třetích 
stran.

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité pro 
elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné 
zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích. 
Datové soubory jsou zveřejněny a 
zpracovány po formální konzultaci se 
zúčastněnými stranami. Komise 
a agentura v příslušných případech zajistí 
přístup k požadovaným obchodním údajům 
třetích stran.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit plnou transparentnost v souvislosti s výběrem 
projektů společného zájmu včetně veřejně přístupných datových souborů pro analýzu nákladů 
a přínosů a odpovídající začlenění zúčastněných stran do regionálních skupin. 

Pozměňovací návrh 803
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Příloha V – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité pro 
elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné 
zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích. 

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité pro 
elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné 
zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích. 
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Datové soubory jsou zpracovány po 
formální konzultaci s členskými státy 
a s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany. Komise a agentura 
v příslušných případech zajistí přístup 
k požadovaným obchodním údajům třetích 
stran.

Datové soubory jsou zpracovány po 
formální konzultaci s členskými státy 
a s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany, zejména všechny 
provozovatele plynárenské infrastruktury. 
Komise a agentura v příslušných případech 
zajistí přístup k požadovaným obchodním 
údajům třetích stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha V – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité pro 
elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné 
zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích. 
Datové soubory jsou zpracovány po 
formální konzultaci s členskými státy 
a s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany. Komise a agentura 
v příslušných případech zajistí přístup 
k požadovaným obchodním údajům třetích 
stran.

(2) Tento datový soubor odráží unijní 
a vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 
analýzy. Datové soubory použité pro 
elektřinu a zemní plyn jsou slučitelné
zejména s ohledem na předpoklady týkající 
se cen a objemů na jednotlivých trzích. 
Datové soubory jsou zpracovány po 
formální konzultaci s členskými státy a se 
všemi zúčastněnými stranami. Komise 
a agentura v příslušných případech zajistí 
přístup k požadovaným obchodním údajům 
třetích stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha V – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Analýza nákladů a přínosů bere (5) Analýza nákladů a přínosů bere 
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v úvahu alespoň tyto náklady: investiční 
výdaje, výdaje na provoz a údržbu 
v průběhu technického životního cyklu 
projektu a v případě potřeby i náklady na 
vyřazení z provozu a na nakládání 
s odpady. Tato metodika poskytne vodítko 
v oblasti diskontních sazeb, které mají být 
při výpočtech použity.

v úvahu alespoň tyto náklady: investiční 
výdaje, výdaje na provoz a údržbu 
v průběhu technického životního cyklu 
projektu a v případě potřeby i náklady na 
vyřazení z provozu a na nakládání 
s odpady. Tato metodika poskytne vodítko 
v oblasti diskontních sazeb, které mají být 
při výpočtech použity. Náklady se 
prověřují na základě měřítek určených k 
posouzení, zda byly prostředky vynaloženy 
účinným způsobem. Pokud některý 
předkladatel projektu předloží náklady, 
které se výrazně odchylují od referenčních 
hodnot, poskytne odpovědnému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a 
agentuře odůvodnění. 

Or. en

Pozměňovací návrh 806
Niki Tzavela

Návrh nařízení
Příloha V – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Analýza nákladů a přínosů bere 
v úvahu alespoň tyto náklady: investiční 
výdaje, výdaje na provoz a údržbu 
v průběhu technického životního cyklu 
projektu a v případě potřeby i náklady na 
vyřazení z provozu a na nakládání 
s odpady. Tato metodika poskytne vodítko 
v oblasti diskontních sazeb, které mají být 
při výpočtech použity.

(5) Analýza nákladů a přínosů bere 
v úvahu alespoň tyto náklady: investiční 
výdaje, výdaje na provoz a údržbu 
v průběhu technického životního cyklu 
projektu a v případě potřeby i náklady na 
vyřazení z provozu a na nakládání 
s odpady. Tato metodika poskytne vodítko 
v oblasti diskontních sazeb, které mají být 
při výpočtech použity. Analýza nákladů a 
přínosů bere v úvahu situaci malých a 
energeticky izolovaných členských států 
s omezeným počtem uživatelů sítě, jejichž 
trh sám nedokáže financovat projekty 
společného zájmu. 

Or. en
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Odůvodnění

Analýza nákladů a přínosů by měla odrážet konkurenční znevýhodnění malých a izolovaných 
členských států.

Pozměňovací návrh 807
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Analýza nákladů a přínosů bere 
v úvahu alespoň tyto náklady: investiční 
výdaje, výdaje na provoz a údržbu 
v průběhu technického životního cyklu 
projektu a v případě potřeby i náklady na 
vyřazení z provozu a na nakládání 
s odpady. Tato metodika poskytne vodítko 
v oblasti diskontních sazeb, které mají být 
při výpočtech použity.

(5) Analýza nákladů a přínosů bere 
v úvahu alespoň tyto náklady: investiční 
výdaje, výdaje na provoz a údržbu 
v průběhu technického životního cyklu 
projektu a v případě potřeby i náklady na 
vyřazení z provozu a na nakládání 
s odpady, stejně jako další 
environmentální externality. Tato 
metodika poskytne vodítko v oblasti 
diskontních sazeb, které mají být při 
výpočtech použity.

Or. en

Pozměňovací návrh 808
András Gyürk

Návrh nařízení
Příloha V – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Analýza nákladů a přínosů bere 
v úvahu alespoň tyto náklady: investiční 
výdaje, výdaje na provoz a údržbu 
v průběhu technického životního cyklu 
projektu a v případě potřeby i náklady na 
vyřazení z provozu a na nakládání 
s odpady. Tato metodika poskytne vodítko 
v oblasti diskontních sazeb, které mají být 

(5) Analýza nákladů a přínosů bere 
v úvahu alespoň tyto náklady: investiční 
výdaje, výdaje na provoz a údržbu 
v průběhu technického životního cyklu 
projektu, personální náklady a v případě 
potřeby i náklady na vyřazení z provozu 
a na nakládání s odpady. Tato metodika 
poskytne vodítko v oblasti diskontních 
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při výpočtech použity. sazeb, které mají být při výpočtech 
použity.

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha V – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5a) Analýza nákladů a přínosů musí 
rovněž zvážit přínosy zrychlené realizace 
projektů díky udělování povolení
neutrálnímu z hlediska technologií 
s využitím všech technologických 
možností uvedených v příloze II bodu 1a 
nebo jejich kombinací, a to i v případě, že 
budou na začátku vyžadovat vyšší
investiční náklady. 

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby analýza nákladů a přínosů zohlednila veškerá hlediska projektů a zejména 
možné přínosy rychlejší realizace projektů, které mohou vyvážit vyšší vstupní investiční 
náklady, jako např. částečné umístění plánovaného elektrického vedení pod zem.

Pozměňovací návrh 810
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha V – bod 6 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) U přenosu a skladování elektřiny 
zohlední analýza nákladů a přínosů 
minimálně dopady na ukazatele uvedené 
v příloze III. V souladu s metodami 
uplatněnými při zpracování nejnovějšího 

(6) U přenosu a skladování elektřiny 
zohlední analýza nákladů a přínosů 
minimálně dopady na ukazatele uvedené 
v příloze III. V souladu s metodami 
uplatněnými při zpracování nejnovějšího 
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dostupného desetiletého plánu rozvoje 
elektrické sítě dále zohlední zejména 
dopady projektu na:

dostupného desetiletého plánu rozvoje 
elektrické sítě dále zohlední zejména 
dopady projektu na níže uvedená hlediska 
stejně jako na přínos zrychlené realizace 
projektu vyvažující náklady na přetížení 
sítě, a to díky využití všech 
technologických možností uvedených v 
příloze II bodu 1a  nebo jejich kombinací:

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha V – bod 6 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) U přenosu a skladování elektřiny 
zohlední analýza nákladů a přínosů 
minimálně dopady na ukazatele uvedené 
v příloze III. V souladu s metodami 
uplatněnými při zpracování nejnovějšího 
dostupného desetiletého plánu rozvoje 
elektrické sítě dále zohlední zejména 
dopady projektu na:

(6) U přenosu a skladování elektřiny 
zohlední analýza nákladů a přínosů 
minimálně dopady na ukazatele uvedené 
v příloze IV. V souladu s metodami 
uplatněnými při zpracování nejnovějšího 
dostupného desetiletého plánu rozvoje 
elektrické sítě dále zohlední zejména 
dopady projektu na:

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Pavel Poc

Návrh nařízení
Příloha V – bod 6 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ea) Přetížení elektrické sítě.

Or. en
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Odůvodnění

Stejná kritéria jako u projektů v oblasti zemního plynu (bod 7 písm. e)), přímá vazba na 
zabezpečení a dostupnost dodávek. 

Pozměňovací návrh 813
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha V – bod 6 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ea) Přetížení elektrické sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 814
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha V – bod 7 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) U zemního plynu zohlední analýza 
nákladů a přínosů minimálně výsledky 
tržních testů, jako jsou ostře sledovaná 
období („open season“), dopady na 
ukazatele vymezené v příloze III a tyto 
dopady:

(7) U zemního plynu zohlední analýza 
nákladů a přínosů minimálně dopady na 
ukazatele vymezené v příloze III a tyto 
dopady:

Or. en

Odůvodnění

Analýza vztahů mezi náklady a přínosy projektu by měla zvážit, zda je projekt životaschopný 
z finančního, ekologického a sociálního hlediska. 

Pozměňovací návrh 815
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Příloha V – bod 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) pravděpodobnost a množství nedodané 
energie a zvýšení bezpečnosti a kvality 
dodávek;

c) pravděpodobnost a množství nedodané 
energie a zvýšení bezpečnosti a kvality 
dodávek a zdroje dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 816
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha V – bod 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) pravděpodobnost a množství nedodané 
energie a zvýšení bezpečnosti a kvality 
dodávek;

c) pravděpodobnost a množství nedodané 
energie a zvýšení bezpečnosti a kvality 
dodávek na úrovni Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha V – bod 7 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) přispění k integraci různých oblastí trhu 
s plynem,

d) přispění k integraci různých oblastí trhu 
s plynem a odstranění izolovanosti 
znevýhodněných a ostrovních regionů,

Or. en

Pozměňovací návrh 818
Teresa Riera Madurell
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Návrh nařízení
Příloha V – bod 7 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ea) přispění k větší vyváženosti různých 
zdrojů dodávek a vstupních míst do 
evropské plynárenské sítě a co největší 
využití stávajících dovozních zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byla všechna vstupní místa zjištěna a aby přispívala k větší vyváženosti 
dodávek plynu do Evropy. Díky tomu by Evropa mohla dokázat předcházet situacím, jakou je 
nadměrná závislost na zemním plynu z některých zemí. Každé vstupní místo má vlastní 
specifické vlastnosti a může pomáhat přivést zemní plyn do Evropy z různých zdrojů původu a 
z různých tras. Potenciál těchto infrastruktur, které již existují, by měl být využit v co nejvyšší 
míře.

Pozměňovací návrh 819
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Příloha V – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Podrobná metoda užitá pro zohlednění 
ukazatelů uvedených v bodech 6 až 8 je 
vypracována po formální konzultaci 
s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany.

(9) Podrobná metoda užitá pro zohlednění 
ukazatelů uvedených v bodech 6 až 8 je 
vypracována po formální konzultaci 
s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany, zejména všechny
provozovatele plynárenské infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha V – bod 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Podrobná metoda užitá pro zohlednění 
ukazatelů uvedených v bodech 6 až 8 je 
vypracována po formální konzultaci 
s organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany.

(9) Podrobná metoda užitá pro zohlednění 
ukazatelů je vypracována po formální 
konzultaci s organizacemi zastupujícími 
všechny zúčastněné strany, jak to uvádí 
článek 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 821
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha V – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Tato metodika určí analýzu, která má 
být provedena, na základě souboru 
relevantních vstupních dat výpočtem 
výsledků objektivní funkce v situaci, kdy 
bude realizován jednotlivý projekt, 
a v situaci, kdy realizován nebude. Tato 
analýza určí členské státy, na které má 
projekt čistý pozitivní dopad (příjemci), 
a členské státy, na které má projekt čistý 
negativní dopad (státy, jež ponesou 
náklady). Každá analýza nákladů a přínosů 
obsahuje citlivostní analýzy souboru 
vstupních dat, datum uvedení jednotlivých 
projektů v téže analyzované oblasti do 
provozu a další důležité parametry.

(11) Tato metodika určí analýzu, která má 
být provedena, na základě souboru 
relevantních vstupních dat posouzením
výsledků analýzy založené na více 
kritériích v situaci, kdy bude realizován 
jednotlivý projekt, a v situaci, kdy 
realizován nebude. Tato analýza určí 
členské státy, na které má projekt čistý 
pozitivní dopad (příjemci), a členské státy, 
na které má projekt čistý negativní dopad 
(státy, jež ponesou náklady). Každá 
analýza nákladů a přínosů obsahuje 
citlivostní analýzy souboru vstupních dat, 
datum uvedení jednotlivých projektů v téže 
analyzované oblasti do provozu a další 
důležité parametry.

Or. fr

Odůvodnění

Posouzení se nemusí omezovat pouze na kritéria nákladů a přínosů, ale může zohledňovat 
konkrétní kvalitativní kritéria pro účely řízení rozhodovacího procesu (např. vnímání dopadu 
na životní prostředí ze strany veřejnosti nebo pravděpodobnost vážné a výjimečné události).
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Pozměňovací návrh 822
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha V – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Tato metodika určí analýzu, která má 
být provedena, na základě souboru 
relevantních vstupních dat výpočtem 
výsledků objektivní funkce v situaci, kdy 
bude realizován jednotlivý projekt, 
a v situaci, kdy realizován nebude. Tato 
analýza určí členské státy, na které má 
projekt čistý pozitivní dopad (příjemci), 
a členské státy, na které má projekt čistý 
negativní dopad (státy, jež ponesou 
náklady). Každá analýza nákladů a přínosů 
obsahuje citlivostní analýzy souboru 
vstupních dat, datum uvedení jednotlivých 
projektů v téže analyzované oblasti do 
provozu a další důležité parametry.

(11) Tato metodika určí analýzu, která má 
být provedena, na základě souboru 
relevantních vstupních dat výpočtem 
výsledků objektivní funkce v situaci, kdy 
bude realizován jednotlivý projekt, 
a v situaci, kdy realizován nebude. Tato 
analýza určí členské státy, na které má 
projekt čistý pozitivní dopad (příjemci), 
a členské státy, na které má projekt čistý 
negativní dopad (státy, jež ponesou 
náklady). Každá analýza nákladů a přínosů 
obsahuje citlivostní analýzy souboru 
vstupních dat, datum uvedení jednotlivých 
projektů v téže analyzované oblasti do 
provozu a další důležité parametry, stejně 
jako posouzení rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 823
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Příloha V – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Provozovatelé přenosových, 
přepravních a distribučních soustav si 
vyměňují informace nezbytné pro 
vypracování této metodiky včetně 
odpovídajícího modelování sítí a trhu. 
Každý provozovatel přenosové, přepravní 
nebo distribuční soustavy shromažďující 
informace jménem jiných provozovatelů 
přenosových, přepravních nebo 
distribučních soustav předá těmto 
zúčastněným provozovatelům 

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

distribučních soustav předá těmto 
zúčastněným provozovatelům 
přenosových, přepravních a distribučních 
soustav výsledky uvedeného sběru dat. 
U modelu společného trhu s elektřinou 
a plynem a sítě stanoveného v čl. 12 odst. 8 
se vstupní údaje uvedené v bodě 1 týkají 
let n+10 a model umožňuje plné posouzení 
hospodářských, sociálních a ekologických 
dopadů, zejména včetně vnějších nákladů, 
jako jsou náklady spojené s emisemi 
skleníkových plynů a běžných látek 
znečišťujících ovzduší nebo se 
zabezpečením dodávek energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha V – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

spojené s emisemi skleníkových plynů 
a běžných látek znečišťujících ovzduší 
nebo se zabezpečením dodávek energie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 825
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha V – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 826
Adina-Ioana Vălean
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Návrh nařízení
Příloha V – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 827
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Provozovatelé přenosových, 
přepravních a distribučních soustav si 
vyměňují informace nezbytné pro 

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

vypracování této metodiky včetně 
odpovídajícího modelování sítí a trhu. 
Každý provozovatel přenosové, přepravní 
nebo distribuční soustavy shromažďující 
informace jménem jiných provozovatelů 
přenosových, přepravních nebo 
distribučních soustav předá těmto 
zúčastněným provozovatelům 
přenosových, přepravních a distribučních 
soustav výsledky uvedeného sběru dat. 
U modelu společného trhu s elektřinou 
a plynem a sítě stanoveného v čl. 12 odst. 8
se vstupní údaje uvedené v bodě 1 týkají 
let n+10, n+20, n+30 a n+40 a model 
zahrnuje plné posouzení hospodářských, 
sociálních a ekologických dopadů, zejména 
včetně vnějších nákladů, jako jsou náklady 
spojené s emisemi skleníkových plynů 
a běžných látek znečišťujících ovzduší 
nebo se zabezpečením dodávek energie.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu že technická životnost projektů energetické infrastruktury, zejména sítí pro 
přenos elektřiny, může přesahovat 40 let, požaduje se stejně dlouhodobý výhled, jestliže má 
analýza v plné míře odrážet náklady a přínosy.

Pozměňovací návrh 828
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha V – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Provozovatelé přenosových, 
přepravních a distribučních soustav si 
vyměňují informace nezbytné pro 
vypracování této metodiky včetně 
odpovídajícího modelování sítí a trhu. 
Každý provozovatel přenosové, přepravní 
nebo distribuční soustavy shromažďující 
informace jménem jiných provozovatelů 
přenosových, přepravních nebo 

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

distribučních soustav předá těmto 
zúčastněným provozovatelům 
přenosových, přepravních a distribučních 
soustav výsledky uvedeného sběru dat. 
U modelu společného trhu s elektřinou 
a plynem a sítě stanoveného v čl. 12 odst. 8 
se vstupní údaje uvedené v bodě 1 týkají 
let n+10, n+20, n+30 a n+40 a model 
umožňuje plné posouzení hospodářských, 
sociálních a ekologických dopadů, zejména 
včetně vnějších nákladů, jako jsou náklady 
spojené s emisemi skleníkových plynů 
a běžných látek znečišťujících ovzduší 
nebo se zabezpečením dodávek energie.

Or. en

Odůvodnění

Analýza nákladů a přínosů musí zohledňovat celou technickou životnost infrastruktury a 
pravděpodobné změny v energetickém odvětví, ke kterým pravděpodobně v daném období 
dojde v důsledku cílů v oblasti nízkouhlíkového hospodářství.

Pozměňovací návrh 829
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha V – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12a) Při navrhování metodiky provede 
evropská síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav a evropská síť 
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav rozsáhlé konzultace se skupinami 
uživatelů zastupující veškerá příslušná 
sdružení zúčastněných stran. Dříve, než 
evropská síť provozovatelů elektrických 
přenosových soustav a evropská síť 
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav předloží metodiku agentuře a 
Komisi v souladu s ustanovením čl. 12 
odst. 2, zasedají skupiny uživatelů 
nejméně dvakrát. Každé sdružení má 
právo jmenovat dva členy do sdružení 
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uživatelů. V zájmu zajištění úplné 
transparentnosti se průběh a výsledky 
zasedání zveřejní. 

Or. en

Pozměňovací návrh 830
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

aa) přehled rozhodovacích procesů včetně 
vnitrostátních plánů rozvoje sítí, 
desetiletých plánů rozvoje sítí, určení 
projektů jako projektů společného zájmu 
v regionálních skupinách a odkazy na 
internetové stránky těchto procesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 831
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1a) Příručka by měla být jednoznačná a 
neměla by rozšiřovat stávající právní 
předpisy v této oblasti.

Or. es

Pozměňovací návrh 832
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Pro zvýšení účasti veřejnosti v procesu 
udělování povolení je nutno uplatnit tyto 
zásady:

(2) Pro zvýšení účasti veřejnosti v procesu 
udělování povolení a zajištění trvalého 
informování a dialogu s veřejností před 
udělením povolení je nutno uplatnit tyto 
zásady:

Or. en

Pozměňovací návrh 833
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 836
Konrad Szymański



AM\900619CS.doc 115/119 PE488.000v01-00

CS

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 837
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

b) Příslušné orgány zajistí v případech, kdy 
to bude možné, soustředění postupů 
veřejných konzultací pro projekty 
společného zájmu. Každá veřejná 
konzultace se týká všech předmětů 
vztahujících se k příslušné fázi řízení. 
Předměty veřejné konzultace jsou jasně 
uvedeny v oznámení o veřejné konzultaci.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zvýšení účasti veřejnosti je zapotřebí vést průběžně dialog a poskytovat informace. 
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Proto není vhodné omezovat počet a obsah konzultací na úrovni právních předpisů EU. 
Některé sporné otázky mohou vyžadovat další projednání a dialog a nebude možné je vyřešit 
v rámci jediné konzultace. Navíc nelze obecně vyloučit, že u některých projektů nebude 
v zájmu dosažení souladu s právními předpisy EU v oblasti životního prostředí třeba, aby 
příslušné orgány provedly opětovné posouzení. 

Pozměňovací návrh 838
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Vznášet připomínky a námitky je 
přípustné pouze v období od zahájení 
veřejných konzultací do uplynutí termínu 
uzávěrky.

c) Vznášet připomínky a námitky je 
přípustné pouze v období od zahájení 
veřejných konzultací do uplynutí termínu 
uzávěrky. Konzultace by měly trvat 
dostatečně dlouho, aby mohla veřejnost a 
zúčastněné strany poskytnout relevantní 
příspěvek. Informace o zahájení a 
ukončení konzultací by měly být 
zveřejněny s dostatečným předstihem před 
zahájením.

Or. en

Pozměňovací návrh 839
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) plánovaných opatřeních; b) plánovaných opatřeních, s obecným 
uvedením návrhů dat a míst konání 
zvláštních schůzek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 840
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) V rámci veřejné konzultace, která má 
být provedena před podáním dokumentace 
žádosti, příslušné strany minimálně:

(4) V rámci veřejných konzultací, které 
mají být provedeny před podáním 
dokumentace žádosti, příslušné strany 
minimálně:

Or. en

Pozměňovací návrh 841
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zveřejní informační leták v rozsahu 
maximálně 15 stran, který bude obsahovat 
jasný a výstižný nástin účelu a předběžný 
časový harmonogram projektu, alespoň tři 
zvažované alternativní možnosti, 
očekávané dopady včetně dopadů 
přeshraniční povahy a možná opatření ke 
zmírnění rizik;

a) zveřejní informační leták v rozsahu 
maximálně 15 stran, který bude obsahovat 
jasný a výstižný nástin účelu a předběžný 
časový harmonogram projektu, alespoň tři 
zvažované alternativní možnosti, 
očekávané dopady včetně dopadů 
přeshraniční povahy a možná opatření ke 
zmírnění rizik, který bude zveřejněn s 
dostatečným předstihem, aby byla 
veřejnost včas informována;

Or. en

Pozměňovací návrh 842
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) informují všechny dotčené zúčastněné 
strany o projektu prostřednictvím 
internetových stránek uvedených v čl. 10 
odst. 7 a jiných vhodných informačních 
prostředků;

b) informují všechny dotčené zúčastněné 
strany o projektu prostřednictvím 
internetových stránek uvedených v čl. 10 
odst. 7 a jiných vhodných informačních 
prostředků a zajišťují, že všechny 
zúčastněné strany budou informovány 
v časový okamžik, který zajistí jejich 
plnohodnotnou účast;

Or. en

Pozměňovací návrh 843
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4a) Zvláštní schůze podle bodu 4 písm. c) 
se konají na místě a v době umožňující 
účast co největšímu počtu stran. Příslušné 
orgány mohou vyžadovat, aby 
předkladatelé projektu usnadnili účast 
zúčastněným stranám, které by se jinak 
schůze nemohly zúčastnit z finančních 
nebo jiných důvodů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 844
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 5 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Internetové stránky projektu obsahují 
minimálně:

(5) Internetové stránky projektu obsahují 
minimálně, aniž by však byly zveřejněny
důvěrné informace:
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Or. en

Pozměňovací návrh 845
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) plánování projektu a veřejných 
konzultací s jasným uvedením dat a míst 
veřejných konzultací a jednání;

b) plánování projektu a veřejných 
konzultací s jasným uvedením dat a míst 
veřejných konzultací a jednání a předmětu 
těchto jednání;

Or. en


