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PR_CNS_art55am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do 
energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství a o zrušení nařízení (ES) 
č. 736/96
(KOM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0361),

– s ohledem na články 284 Smlouvy o ES a 187 Smlouvy o Euratomu, podle kterých Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-125/009),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanovisko Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES a s čl. 119 odst. 2 
Smlouvy o Euratomu změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze dne 4. března 
1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

6. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Jedním z aspektů takové politiky je 
získání celkového obrazu vývoje investic 
do energetické infrastruktury ve 
Společenství. Měl by Společenství umožnit 
provádět nezbytná srovnání a hodnocení
a přijímat příslušná opatření na základě 

(2) Předpokladem rozvoje evropské 
energetické politiky je získání celkového 
obrazu vývoje investic do energetické 
infrastruktury ve Společenství. Měl by
Komisi umožnit provádět nezbytná 
srovnání a hodnocení a navrhovat
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správných údajů a analýz, zejména pokud 
se týká budoucí rovnováhy mezi nabídkou
a poptávkou v odvětví energetiky.

příslušná opatření na základě správných 
údajů a analýz, zejména pokud se týká 
budoucí rovnováhy mezi nabídkou
a poptávkou v odvětví energetiky. Veškerá 
opatření navržená či přijatá na úrovni 
Společenství by měla být neutrální
a neměla by znamenat zásahy do 
fungování trhu.

Or. en

Odůvodnění
Politický účel tohoto nařízení by měl být výslovně vyjádřen. 
Jedná se o důležitý nástroj rozvoje společné energetické politiky.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Objasnění: „středisko pro sledování“ je ve skutečnosti jedním z oddělení Evropské komise.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Údaje a informace o předvídatelném 
vývoji výrobní, přepravní a skladovací 
kapacity a projektů v různých odvětvích 

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

energetiky jsou v zájmu Společenství. Je 
proto třeba zajistit, aby se Komisi 
oznamovaly investiční projekty, u nichž se 
zahájení fungování očekává do tří let, 
týkají-li se ropy a zemního plynu, nebo do 
pěti let, jestliže jde o projekty v oblasti 
elektrické energie, a projekty, jejichž cílem 
je vyřadit do tří let infrastrukturu
z provozu. S cílem zajistit užitečnost 
tohoto oznamování a zabránit nereálnému 
očekávání je důležité, aby se týkalo pouze 
těch projektů, které jsou v relativně 
pokročilé fázi realizace a jejichž 
dokončení je vysoce pravděpodobné.

Or. en

Odůvodnění

Navržená formulace je příliš nejednoznačná a mělo by být jasné, že je zapotřebí oznamovat 
pouze projekty s vysokou pravděpodobností dokončení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Objasnění oblasti působnosti nařízení a připojené zdůraznění nutnosti zajistit důvěrnost 
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údajů. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(12) Aby se zamezilo vzniku nepřiměřené 
administrativní zátěže a minimalizovaly se 
náklady pro členské státy a podniky, 
zejména malé a střední podniky, mělo by 
toto nařízení umožňovat osvobození 
členských států a podniků od povinností 
podávat zprávy za předpokladu, že jsou 
rovnocenné a srovnatelné informace 
Komisi poskytovány na základě právních 
předpisů EU pro odvětví energetiky 
přijatých Evropskou unií, jejichž cílem je 
dosažení cílů konkurenčních evropských 
trhů s energií, udržitelnosti evropského 
energetického systému a zabezpečení 
dodávek energie do Evropského 
společenství. Komise by měla uplatňování 
této výjimky vysvětlit, aby skutečně 
zmírnila zátěž způsobenou povinnostmi 
oznamování a objasnila obsah, formu
a časový harmonogram těchto povinností, 
osobu či subjekty jim podléhající
a subjekty odpovědné za správu systému 
oznamování.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoliv je rozumné zabránit dvojímu systému oznamování, pokud podniky dodávají Komisi 
údaje prostřednictvím jiných nástrojů, je nutné zabezpečit, aby informace a údaje 
poskytované jinými prostředky byly plně kompatibilní a srovnatelné s údaji a informacemi 
dodávanými mechanismem oznamování. Všechny výjimky by navíc měly být jasně upraveny
v prováděcích aktech.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem zpracování údajů, stejně 
jako pro zjednodušení a zabezpečení 
oznamování údajů, by Komise a zejména 
její středisko pro sledování trhu s energií 
měly být schopny přijmout veškerá vhodná 
opatření, zejména provozovat integrované 
nástroje a postupy informačních 
technologií.

(13) Za účelem zpracování údajů, stejně 
jako pro zjednodušení a zabezpečení 
oznamování údajů, by Komise a zejména 
její středisko pro sledování trhu s energií 
měly být schopny přijmout veškerá vhodná 
opatření, zejména provozovat integrované 
nástroje a postupy informačních 
technologií. Komise by měla zajistit, že 
využívané informační technologie
zaručují důvěrnost údajů či informací 
oznamovaných Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Údaje a informace požadované Komisí jsou z hlediska hospodářských subjektů vysoce citlivé 
povahy a Komise musí tedy při zacházení s nimi zajistit co největší důvěrnost.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Komise a zejména její středisko pro 
sledování trhu s energií by měly 
poskytovat pravidelnou analýzu napříč 
odvětvími týkající se strukturálního vývoje
a perspektiv energetického systému 
Společenství a tam, kde je to na místě, 
soustředěnější analýzu některých aspektů 
tohoto energetického systému; tato analýza 
by měla přispět zejména ke zjištění 
možných mezer v infrastruktuře
a investicích s cílem dosáhnout
v dlouhodobém horizontu v odvětví 
energetiky rovnováhy mezi nabídkou
a poptávkou. Tato analýza by měla být 
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rovněž příspěvkem do pokračující 
celoevropské diskuse o potřebě 
energetických infrastruktur a měla by být 
tedy předána zainteresovaným stranám
k dalšímu projednání.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění: „středisko pro sledování“ je ve skutečnosti jednoduše jedním z oddělení Evropské 
komise. Politický účel tohoto nařízení by měl být, mimoto, výslovně vyjádřen. Jedná se
o důležitý nástroj rozvoje společné energetické politiky, který by měl rozpoutat na úrovni EU 
diskusi mezi všemi zainteresovanými a zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 –odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na druhy 
investičních projektů uvedených v příloze,

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

u nichž se zahájení fungování očekává do 
tří let, týkají-li se ropy a zemního plynu,
nebo do pěti let, jestliže jde o projekty
v oblasti elektrické energie, a projekty,
které mají být do tří let vyřazeny
z provozu.

Or. en

Odůvodnění
Současná formulace (projekty, „u nichž byly zahájeny práce nebo které mají být zahájeny do 
pěti let“) je příliš nejasná a mohla by, zejména v odvětví zpracování ropy a zemního plynu, 
znamenat, že projekty by bylo nutné oznamovat v příliš rané fázi. 
Mohla by se tak zvýšit nejistota u plánů předkládaných Komisi.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 –bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3) „plánovanými investičními projekty“ se 
rozumí investiční projekty, k nimž udělil 
příslušný orgán stavební povolení před 
zahájením výstavby nebo předtím, než 
dojde k vyřazení z provozu;

Or. en

Odůvodnění
Definice není dostatečně jasná. Podle navržené definice by do oblasti působnosti nařízení 
mohly patřit i projekty, které jsou pouze v ideové fázi nebo ve fázi vypracování studie 
proveditelnosti. To by ovšem neposkytlo přesnou představu o očekávaném vývoji a vznikly by 
tak obavy o zachování důvěrnosti. Je tedy nutné zahrnout do nařízení pouze projekty, u nichž 
je vysoce pravděpodobné, že budou dokončeny. 
Vystavení stavebního povolení by mohlo být patřičným podnětem.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „uvedením do provozu“ se rozumí 
fáze, kdy se zahajuje fungování 
infrastruktury;

Or. en

Odůvodnění

Definice pojmu „uvedení do provozu“ by měla být stanovena, jelikož se uvádí i definice 
pojmu „vyřazení z provozu“.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dotčené podniky oznámí údaje
a informace uvedené v článku 3 členským 
státům nebo jimi pověřeným subjektům, na 
jejichž území mají v plánu provést 
investiční projekt, do 31. května každého 
roku podávání zpráv. Oznamované údaje 
nebo informace odrážejí situaci 
investičních projektů k 31. březnu 
dotčeného roku podávání zpráv.

1. Dotčené podniky oznámí údaje
a informace uvedené v článku 3 členským 
státům nebo jimi pověřeným subjektům, na 
jejichž území mají v plánu provést 
investiční projekt, do 31. května každého 
roku podávání zpráv. Oznamované údaje 
nebo informace odrážejí situaci 
investičních projektů k 31. březnu 
dotčeného roku podávání zpráv.

Odstavec 1 se však nepoužije na podniky,
v jejichž případě se dotčený členský stát 
rozhodne předat Komisi údaje nebo 
informace uvedené v článku 3 jinými 
prostředky.

Odstavec 1 se však nepoužije na podniky,
v jejichž případě se dotčený členský stát 
rozhodne předat Komisi údaje nebo 
informace uvedené v článku 3 jinými 
prostředky, pod podmínkou, že předávané 
údaje nebo informace jsou srovnatelné
a rovnocenné.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoliv je rozumné zabránit dvojímu systému oznamování, pokud podniky dodávají Komisi 
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údaje prostřednictvím jiných nástrojů, je nutné zabezpečit, aby informace a údaje 
poskytované jinými prostředky byly plně kompatibilní a srovnatelné s údaji a informacemi
dodávanými mechanismem oznamování. Jedná se o podstatný prvek, který má prostřednictvím 
nového nařízení zlepšit uplatňování starého nařízení.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kapacity, plánované nebo ve výstavbě; a) objem kapacit, plánovaných nebo ve 
výstavbě;

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 3 téhož článku nařízení zmiňuje „objem instalovaných kapacit“. Je nutné objasnit, 
že termín „kapacity“ uvedený v odstavci 1 se týká téže informace.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravděpodobné datum vyřazení
z provozu;

b) pravděpodobné datum vyřazení
z provozu včetně případných prozatímních 
termínů postupného vyřazování 
infrastruktury z provozu;

Or. en

Odůvodnění

Důležité je mít více informací o přesném stádiu vývoje nové energetické infrastruktury.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, jimi pověřené subjekty nebo 
konkrétní subjekt uvedený v čl. 3 odst. 2 ke 
svým oznámením připojí jakékoli 
případné připomínky, například ohledně 
zpoždění nebo překážek v provádění 
investičních projektů.

V případech, kdy členské státy mají
k dispozici jakékoliv informace
o zpožděních a/nebo překážkách
v realizaci investičních projektů, jimi 
pověřené subjekty nebo konkrétní subjekt 
uvedený v čl. 3 odst. 2 zahrnou tyto 
informace do oznámení podle článku 3.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně uvést, že členské státy jsou povinny doplňovat ke svým oznámením komentáře, 
pokud disponují jakýmikoliv informacemi o zpožděních a/nebo překážkách souvisejících
s realizací investičních projektů.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy, jimi pověřené subjekty 
nebo případně subjekty pověřené 
prováděním specifických investičních 
plánů v odvětví energetiky EU zajistí 
kvalitu, relevanci, přesnost, jasnost, 
včasnost a soudržnost údajů a informací, 
které oznamují Komisi. Pokud informace 
nejsou dostatečně jasné a srozumitelné, 
může Komise po těchto subjektech 
požadovat informace doplňkové.

Or. en

Odůvodnění

Předchozí nařízení nebylo v minulosti uplatňováno správně a Komise ne vždy disponovala 
konzistentními a srovnatelnými údaji. Je třeba jasně uvést, že informace poskytované Komisi 
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musí být jasné a srozumitelné, a pokud tomu tak není, má Komise právo vyžadovat objasnění.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech je pouze velmi omezený počet podniků působících v určitém 
odvětví podnikání, takže i při použití souhrnných údajů by mohly být prozrazeny důvěrné 
informace. Je tedy nutné jasně uvést, že Komise zachází s údaji takovým způsobem, který 
znemožňuje odvození podrobností o jednotlivých podnicích.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy, jimi pověřené subjekty
a Komise nesou odpovědnost za zachování 
důvěrnosti údajů nebo informací, kterými 
disponují a jež mají z obchodního hlediska 
citlivou povahu.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vyjasnit, kdo nese odpovědnost za zachování důvěrnosti údajů, s nimiž disponuje.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme nezbytná opatření pro 
provádění tohoto nařízení, týkající se
zejména metod výpočtu, které se mají 
použít, technických definic, formy, obsahu
a dalších podrobností oznámení údajů
a informací uvedeného v článku 3.

Komise přijme opatření nezbytná pro 
provádění tohoto nařízení. K takovým 
opatřením patří zejména metody výpočtu, 
které se mají použít, technické definice, 
forma, obsah a další podrobnosti
oznámení údajů a informací uvedeného
v článku 3, včetně uplatnění výjimky podle 
odst. 2 čl. 3 a především ustanovení 
týkajících se časového harmonogramu
a obsahu oznámení a subjektů, pro něž 
platí oznamovací povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zabránit administrativní zátěži je nutné vyjasnit, jak bude uplatňována výjimka
v případě dvojího oznamování.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise rovněž zajistí, že informační 
technologie, jež jsou zapotřebí k účelům 
uvedeným v prvním odstavci, zaručují 
důvěrnost údajů či informací 
oznamovaných Komisi podle tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Údaje a informace požadované Komisí jsou z hlediska hospodářských subjektů vysoce citlivé 
povahy a Komise musí tedy při zacházení s nimi zajistit co největší důvěrnost.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

a) zjistit případné budoucí mezery
v energetické nabídce a poptávce se 
zvláštním důrazem na případné 
nedostatky a chyby, které se v budoucnosti 
vyskytnou ve výrobní a přenosové 
infrastruktuře;

b) zjistit překážky pro investice a podpořit 
osvědčené postupy pro jejich řešení;

b) zjistit překážky pro investice obecně
a zejména pro rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie a přitom podpořit osvědčené 
postupy pro jejich řešení;

c) zvýšit transparentnost pro účastníky 
trhu.

c) zvýšit transparentnost pro účastníky trhu
a případné subjekty nově vstupující na 
trh;
ca) zjistit, jaké jsou investiční potřeby, aby 
bylo možné zlepšit fungování vnitřního 
trhu s energií (například zpětný tok
a propojovací vedení). 

Or. en

Odůvodnění

Shromažďované údaje a informace musí být využívány především ke zjištění nedostatků 
týkajících se investic do infrastruktury, které by mohly ochromit uplatňování právních 
předpisů pro vnitřní trh s energií i směrnice o obnovitelných zdrojích. Nástroj oznamování je 
třeba používat jako prostředek včasného upozorňování na nedostatky související
s infrastrukturou, které ohrožují úspěšné provádění společné energetické politiky EU.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Oznamování by mělo sloužit k politickým účelům, zejména k přípravě analýzy, která bude 
příspěvkem do probíhající celoevropské diskuse o potřebě energetických infrastruktur. Proto 
má Komise být povinna projednávat své analýzy se zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – bod -1.1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1.1 Těžba
– Těžební zařízení s minimální kapacitou 
20 000 barelů/den

Or. en

Odůvodnění

Značné investice do těžby ropy jsou důležitým prvkem pro sledování vývoje a tendencí na 
evropském trhu s energií, zejména s ohledem na snižující se zdroje EU, takže by měly být 
upraveny i nařízením.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha – odst. 2 – bod -2.1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-2.1 Těžba
– Těžební zařízení s minimální kapacitou 
0,1 m cm/den

Or. en

Odůvodnění

Značné investice do těžby ropy jsou důležitým prvkem pro sledování vývoje a tendencí na 
evropském trhu s energií, zejména s ohledem na snižující se zdroje EU, takže by měly být 
upraveny i nařízením.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Příloha – odst. 2 – bod 2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2. Terminály LNG 2.2. LNG

– Terminály pro dovoz zkapalněného 
zemního plynu.

– Terminály pro dovoz a vývoz
zkapalněného zemního plynu.

– Kapacity pro znovuzplynování, ukládání
a zkapalňování.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo z důvodu ucelenosti upravovat i dovoz a vývoz.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Příloha – odst. 3 – bod 3.1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Větrné elektrárny (s kapacitou 20 MW 
nebo více u mořských elektráren nebo
s kapacitou 10 MW nebo více
u pevninských elektráren);

– Větrné elektrárny (s kapacitou 20 MW 
nebo více u mořských elektráren nebo
s kapacitou 5 MW nebo více u pevninských 
elektráren);

Or. en

Odůvodnění

Limit 10 MW, který Komise uvedla u pevninských větrných elektráren, by byl příliš vysoký, 
aby bylo možné získat náležitý obrázek o hlavních tendencích ve  větrné energetice v EU
v posledních letech (36 % všech nových zařízení produkujících elektřinu vybudovaných v EU
v roce 2008 vyrábí větrnou energii, což převyšuje všechny ostatní technologie). Nástroj, který 
by neumožňoval sledování tak významné části odvětví výroby energie, by nejen postrádal 
smysl, ale z hlediska definování politik by byl i kontraproduktivní.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Důvodová zpráva

Výchozí situace / Návrh Komise

Jedná se o návrh nařízení Rady (postup konzultace), jehož účelem je zajistit, aby Komise byla 
přesně a pravidelně informována o investičních projektech v oblasti energetické infrastruktury 
EU, a mohla tak plnit své úkoly, zejména posilovat evropskou energetickou politiku. Nařízení
v podstatě nahrazuje podobné nařízení z roku 1996 (které je přepracováním nařízení z roku 
1972). Zrušené nařízení se pokládá za zastaralé, jelikož se v něm neodráží důležité změny ,
k nimž došlo v odvětví energetiky po roce 1996 ( rozšíření EU a zabezpečení dodávek 
energie, obnovitelné druhy energií, politika změny klimatu, nová úloha EU v odvětví 
energetiky podle Lisabonské smlouvy).

Podle nařízení mají členské státy (nebo subjekty, jež tímto úkolem pověří) jednou za dva roky 
shromáždit a oznámit údaje a informace o určitých typech investičních projektů (upřesněných
v příloze nařízení), které se týkají výstavby, modernizace nebo vyřazení z provozu výrobních, 
přepravních a skladovacích zařízení (plánovaných či zahájených projektů) určených na ropu, 
zemní plyn, elektrickou energii, biopaliva a oxid uhličitý produkovaný z těchto surovin.
Nařízení stanoví podnikům působícím v energetice povinnost poskytovat svému vlastnímu 
členskému státu nezbytné údaje. Specifikuje rovněž obsah oznámení (kapacity, umístění, 
časový harmonogram, technologie použité z důvodu zabezpečení dodávek, systémy 
zachycování uhlíku či mechanismy pro dodatečné vybavení a komentář ke zpožděním či 
překážkám bránícím v realizaci projektů).

Je-li povinnost oznamovat investice stanovena jiným konkrétním právním předpisem EU, 
nebudou členské státy povinny tyto investice oznamovat, aby se zamezilo dvojímu 
oznamování.

Informace budou důvěrné, ale Komise bude mít možnost zveřejňovat souhrnné údaje1. Jednou 
za dva roky rovněž vypracuje analýzu strukturálního vývoje a perspektiv energetického 
systému EU napříč odvětvími, případně jakoukoliv jinou potřebnou specifickou analýzu. To 
umožní zjistit případné budoucí mezery v nabídce a poptávce a překážky pro investice.
Záměrem tohoto nařízení je dosáhnout větší transparentnosti předpokládané poptávky
a existující (nebo plánované) nabídky.

Tyto analýzy Komisi umožní lépe podporovat osvědčené postupy a poskytnout účastníkům 
trhu větší transparentnost. Za účelem vytvoření společných stanovisek k těmto otázkám budou 
výsledky uvedených analýz projednány se zúčastněnými stranami a zveřejněny.

Do pěti let po vstupu tohoto nařízení v platnost je plánován jeho přezkum.

                                               
1 Prostřednictvím střediska pro sledování trhu s energií – http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
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Postoj zpravodajky 

Podle názoru zpravodajky se skutečně jedná o důležitý kousek skládanky energetické politiky 
EU. Bez náležitých informací o naší energetické infrastruktuře nemůžeme na úrovni EU 
účinně podporovat evropskou energetickou politiku. Zásadní význam má nicméně zajištění 
důvěrnosti informací a skutečnosti, že každý výsledný návrh bude neutrální a nebude 
znamenat politický zásah do fungování trhu. Plnění oznamovacích povinností by mělo být 
snadné , aby podniky a správní orgány členských států či Komise nebyly zbytečně zatěžovány 
další administrativou.

Cílem zpravodajky je tedy zajistit, aby nařízení fungovalo v praxi (jelikož oznamovací 
povinnosti stanovené předchozím nařízením řada členských států neplnila), aby bylo co 
nejužitečnější a poskytovalo co nejlepší přehled očekávaného vývoje v souvislosti
s energetickou infrastrukturou.

Důležitým procedurálním bodem je fakt, že právním základem tohoto nařízení by měl být 
nový článek 194 zaváděný Lisabonskou smlouvou, který posiluje pravomoci EU v oblasti 
energetické politiky. Evropský parlament by tak v případě těchto právních předpisů měl získat 
spolurozhodovací pravomoci (řádný legislativní postup stanovený Lisabonskou smlouvou).

Cílem zbývajících hlavních pozměňovacích návrhů v návrhu zprávy je:
- objasnit druh plánovaných investičních projektů, které mají být oznámeny, a dosaženou 

fázi investice v době, kdy musí být oznámení předáno, aby se zabránilo sporům ohledně 
zachování důvěrnosti a vznikl přesný obrázek očekávaného vývoje díky zahrnutí projektů, 
které budou s vysokou pravděpodobností dokončeny;

- upřesnit definice a obsah oznámení;
- posílit ustanovení o důvěrnosti údajů, které Evropská komise zveřejní;
- usnadnit oznamování tím, že bude Komise požádána, aby v prováděcím aktu vysvětlila, 

jak by měla být uplatňována výjimka zabraňující dvojímu oznamování (v případech, kdy 
je oznamování investičních projektů stanoveno i jinými předpisy), konkrétně co má být 
hlášeno, kdy, kým, komu a v jaké formě;

- zvýšit užitečnost analýz, které bude Komise vypracovávat na základě obdržených 
informací tak, aby sloužily jako prostředek včasného upozorňování na nedostatky 
související s infrastrukturou, které ohrožují úspěšné provádění společné energetické 
politiky EU;

- upravit tímto právním předpisem i kapacity pro těžbu / výrobu ropy a zemního plynu, 
ačkoliv je jich samozřejmě v Evropské unii málo a stále jich ubývá;

- zavést povinnost oznamovat kapacity v oblasti produkce zkapalněného zemního plynu, 
které budou podle názoru zpravodajky v budoucnosti velmi důležité pro zajištění 
diverzifikace dodávek zemního plynu do EU;

- snížit hranici pro oznamování kapacit pevninských větrných elektráren, jelikož 
delokalizovaná výroba energie menšími subjekty se může stát důležitou součástí výroby 
energie v EU.


