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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, 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.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské 
energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES
(KOM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2011)0658),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0371/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Dolní sněmovnou Spojeného království 
v rámci Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, v němž se uvádí, 
že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Soudního dvora ze dne 1. února 20121,

– s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 1. února 20122,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. února 20123,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro dopravu a 
cestovní ruch a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C 0000, 0.0.2012, s. 0.
2 Úř. věst. C 0000, 0.0.2012, s. 0.
3 Úř. věst. C 0000, 0.0.2012, s. 0.
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Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Vzhledem k tomu, že 
z environmentálního, sociálního i 
hospodářského hlediska je nejlepší taková 
infrastruktura, jejímuž budování lze 
předejít, a vzhledem k tomu, že zásadní 
význam má z tohoto důvodu energetická 
účinnost, a je tedy třeba zvážit veškeré 
pravděpodobné dopady, které by měla 
navrhovaná směrnice o energetické 
infrastruktuře na snižování potřeby 
budoucí infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Narůstající technologická složitost 
nové skladby zdrojů energie, daná 
významným podílem energie 
z obnovitelných zdrojů, které v ní začaly 
během krátké doby nově figurovat, zvýšila 
v sítích závislých na větším počtu zdrojů 
riziko nedostatečné koordinace, nebo 
dokonce i přerušení dodávek energie. 
Těsná koordinace elektroenergetických a 
plynárenských systémů na unijní úrovni i 
úrovni regionů, která by umožnila 
shromažďovat v reálném čase informace 
o přeshraničním obchodu s elektřinou, by 
se mohla stát pro vnitrostátní regulační 
orgány, provozovatele přenosových a 
přepravních sítí a pro agenturu i Komisi 
významným nástrojem, který by byl 
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zdrojem informací nezbytných pro 
plánování a účinné provozování 
infrastrukturních sítí. Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav ENTSO-E) a
evropská síť provozovatelů přenosových 
soustav zemního plynu (ENTSO-G) by 
měly Komisi předložit návrhy koncepce a 
provádění náležité a v reálném čase 
probíhající koordinace provozu evropské 
energetické infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Celounijní seznam projektů 
společného zájmu by měl být omezen na 
projekty, které nejvíce přispívají 
k zavádění strategických prioritních 
koridorů a oblastí energetické 
infrastruktury. To vyžaduje, aby 
rozhodnutí o seznamu přijímala Komise při 
současném respektování práva členských 
států schvalovat projekty společného zájmu 
týkající se jejich území. Podle analýzy 
provedené v průvodním posouzení dopadu 
se počet těchto projektů odhaduje v oblasti 
elektřiny přibližně na 100 a v oblasti plynu 
na 50.

(17) Celounijní seznam projektů 
společného zájmu by měl být omezen na 
projekty, které nejvíce přispívají 
k zavádění strategických prioritních 
koridorů a oblastí energetické 
infrastruktury. To vyžaduje, aby 
rozhodnutí o seznamu přijímala Komise při 
současném respektování zásad 
transparentnosti a objektivity během 
procesu výběru projektů. V souladu se 
Smlouvou je zajištěno právo členských 
států schvalovat projekty společného zájmu 
týkající se jejich území. V případě, že 
členské státy zamítnou na svém území 
projekty společného zájmu, musí být toto 
zamítnutí řádně odůvodněno a náležitě 
doloženo. Podle analýzy provedené 
v průvodním posouzení dopadu se počet 
projektů společného zájmu odhaduje 
v oblasti elektřiny přibližně na 100 
a v oblasti plynu na 50.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Členské státy by po vyhodnocení 
účinnosti stávajících ustanovení týkajících 
se vydávání povolení měly tato ustanovení 
uplatňovat nejen na projekty společného 
zájmu, ale také na veškeré projekty, které 
jsou z hlediska technické životaschopnosti 
považovány za nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Některé vnitrostátní projekty mohou mít vliv na projekty společného zájmu a mohou být 
důležité pro rozvoj projektů společného zájmu (zvyšování kvality vnitrostátních sítí), nemusí 
však být samy zařazeny mezi projekty společného zájmu a mohlo by docházet k významným 
zpožděním.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Správné a koordinované provádění 
směrnice Rady 85/337/ES v pozměněném 
znění, Aarhuské úmluvy a úmluvy z Espoo 
by mělo zajistit harmonizaci hlavních 
zásad posuzování vlivů na životní prostředí 
včetně přeshraničních souvislostí. Členské 
státy by měly koordinovat svoje 
posuzování projektů společného zájmu, 
a je-li to možné, měly by poskytovat 
společná hodnocení.

(23) Správné a koordinované provádění 
směrnice Rady 85/337/ES v pozměněném 
znění, Aarhuské úmluvy a úmluvy z Espoo 
by mělo zajistit harmonizaci hlavních 
zásad posuzování vlivů na životní prostředí 
včetně přeshraničních souvislostí. Členské 
státy by měly koordinovat svoje 
posuzování projektů společného zájmu, 
a je-li to možné, měly by poskytovat 
společná hodnocení. Členské státy by měly 
být v souvislosti s udělováním povolení 
podněcovány k výměně osvědčených 
postupů a budování administrativních 
kapacit a Komise by měla sehrát roli 
v podpoře tohoto úsilí .

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k naléhavosti rozvoje 
energetických infrastruktur musí 
zjednodušení postupů udělování povolení 
doprovázet jasná lhůta pro vydání
rozhodnutí relevantních příslušných orgánů 
o výstavbě projektu. Tato lhůta by měla 
stimulovat účinnější definici a vyřizování 
postupů a za žádných okolností by neměla 
ohrozit vysoké standardy ochrany 
životního prostředí a účasti veřejnosti.

(24) Vzhledem k naléhavosti rozvoje 
energetických infrastruktur musí 
zjednodušení postupů udělování povolení 
doprovázet jasná lhůta pro vydání 
rozhodnutí relevantních příslušných orgánů 
o výstavbě projektu a rovněž opatření, 
která budou vnitrostátní subjekty 
motivovat k přijímání nových a 
účinnějších pracovních metod. Tato lhůta 
by měla stimulovat účinnější definici 
a vyřizování postupů a za žádných 
okolností by neměla ohrozit vysoké 
standardy ochrany životního prostředí 
a účasti veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Stávající právní předpisy o vnitřním 
trhu s energií vyžadují, aby sazby za 
přístup k elektrickým a plynárenským sítím 
poskytovaly vhodné investiční pobídky. Při 
uplatňování právních předpisů o vnitřním 
trhu s energií by vnitrostátní regulační 
orgány měly zajistit, aby pobídky pro 
projekty společného zájmu včetně 
dlouhodobých pobídek byly přiměřené 
úrovni zvláštních rizik daného projektu. To 
platí zejména u elektřiny pro inovační 
přenosové technologie za účelem rozsáhlé 
integrace energie z obnovitelných zdrojů, 
distribuovaných zdrojů energie a reakcí na 

(28) Stávající právní předpisy o vnitřním 
trhu s energií vyžadují, aby sazby za 
přístup k elektrickým a plynárenským sítím 
poskytovaly vhodné investiční pobídky. Při 
uplatňování právních předpisů o vnitřním 
trhu s energií by vnitrostátní regulační 
orgány měly zajistit stabilní a 
předvídatelný regulační rámec, jehož 
součástí budou pobídky pro projekty 
společného zájmu včetně dlouhodobých 
pobídek, přiměřené úrovni zvláštních rizik 
daného projektu. To platí zejména 
u elektřiny pro inovační přenosové 
technologie za účelem rozsáhlé integrace 
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poptávku do propojených sítí 
a u infrastruktury pro přepravu plynu, která 
trhu nabízí kapacitu předem nebo další 
pružnost za účelem krátkodobého 
obchodování či záložních dodávek 
v případě jejich narušení.

energie z obnovitelných zdrojů, 
distribuovaných zdrojů energie a reakcí na 
poptávku do propojených sítí 
a u infrastruktury pro přepravu plynu, která 
trhu nabízí kapacitu předem nebo další 
pružnost za účelem krátkodobého 
obchodování či záložních dodávek 
v případě jejich narušení.

Or. en

Odůvodnění

Stabilní a předvídatelný evropský rámec umožňuje předkladatelům projektů a investorům 
podchytit na kapitálových trzích prostředky potřebné k realizaci těchto investic bez toho, aby 
tyto investice byly zatíženy regulačním rizikem.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Projekty společného zájmu v oblasti 
elektrické energie, plynu a oxidu uhličitého 
by měly být způsobilé pro přidělení 
finanční pomoci Unie v případě studií a za 
určitých podmínek i v případě prací 
v rámci navrhovaného nařízení o nástroji 
pro propojení Evropy, a to buď ve formě 
grantů nebo v podobě inovativních 
finančních nástrojů. Tento postup zajistí 
cílenou podporu projektů společného 
zájmu, které nejsou životaschopné v rámci 
stávajícího regulačního rámce a tržních 
podmínek. Tato finanční pomoc by měla 
zajistit potřebnou součinnost 
s financováním z nástrojů v rámci jiných 
unijních politik. Energetickou 
infrastrukturu evropského významu bude 
financovat zejména nástroj pro propojení 
Evropy, zatímco strukturální fondy budou 
financovat inteligentní energetické 
rozvodné sítě místního nebo regionálního 
významu. Tyto dva zdroje financování se 
tedy budou vzájemně doplňovat.

(30) Projekty společného zájmu v oblasti 
elektrické energie, plynu a oxidu uhličitého 
by měly být způsobilé pro přidělení 
finanční pomoci Unie v případě studií a za 
určitých podmínek i v případě prací 
v rámci navrhovaného nařízení o nástroji 
pro propojení Evropy, a to buď ve formě 
grantů nebo v podobě inovativních 
finančních nástrojů. Tento postup zajistí 
cílenou podporu projektů společného 
zájmu, které nejsou životaschopné v rámci 
stávajícího regulačního rámce a tržních 
podmínek, jedná-li se o projekty, které 
jsou v souladu s evropskými právními 
předpisy, jimiž se řídí vnitřní trh s energií. 
Tato finanční pomoc by měla zajistit 
potřebnou součinnost s financováním 
z nástrojů v rámci jiných unijních politik. 
Energetickou infrastrukturu evropského 
významu bude financovat zejména nástroj 
pro propojení Evropy, zatímco strukturální 
fondy budou financovat inteligentní 
energetické rozvodné sítě místního nebo 
regionálního významu. Tyto dva zdroje 
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financování se tedy budou vzájemně 
doplňovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „energetickou infrastrukturou“ se rozumí 
každé fyzické zařízení navržené tak, aby 
umožňovalo přenos a distribuci elektřiny 
nebo plynu, přepravu ropy nebo oxidu 
uhličitého nebo skladování elektřiny nebo 
zemního plynu, nacházející se v rámci 
Evropské unie nebo propojující EU a jednu 
nebo více třetích zemí;

1. „energetickou infrastrukturou“ se rozumí 
každé fyzické zařízení navržené tak, aby 
umožňovalo přenos a distribuci elektřiny 
nebo plynu, včetně 
přijímacích, znovuzplynovacích nebo 
dekompresních zařízení pro zkapalněný 
zemní plyn, přepravu ropy nebo oxidu 
uhličitého nebo skladování elektřiny,
zemního plynu či oxidu uhličitého, 
nacházející se v rámci Evropské unie nebo 
propojující EU a jednu nebo více třetích 
zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) provozovatel přenosové či přepravní 
soustavy nebo distribuční soustavy či jiný 
provozovatel nebo investor rozvíjející 
projekt společného zájmu; nebo

(a) provozovatel přenosové či přepravní 
soustavy nebo distribuční soustavy či jiný 
provozovatel nebo investor rozvíjející 
projekt společného zájmu ve 
smyslu definovaném v tomto nařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. „agenturou“ se rozumí Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů zřízená nařízením (ES) 
č. 713/2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. „regionální skupinou“ se rozumí 
skupina zřízená podle prioritních 
koridorů definovaných v příloze I, která 
může zahrnovat zástupce členských států, 
vnitrostátních regulačních orgánů, 
provozovatelů přenosových a přepravních 
soustav, potenciálně způsobilých 
předkladatelů projektů a organizací 
zastupujících výrobce a provozovatele 
distribučních soustav, jakož i zástupce 
Komise, agentury a obou sítí ENTSO, a 
která si klade za cíl plnit úkoly v oblasti 
spolupráce při výběru projektů 
společného zájmu a sledování jejich 
realizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. „konsenzem“ se rozumí výsledek 
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skupinového procesu rozhodování buď na 
základě jednomyslného, nebo 
nejednomyslného souhlasu účastníků 
tohoto procesu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celounijní seznam projektů společného 
zájmu stanoví Komise. Tento seznam je 
přezkoumáván a podle potřeby 
aktualizován každé dva roky. První 
seznam je přijat nejpozději do 
31. července 2013.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Předkladatelé projektu předloží žádost 
o zařazení jejich projektu mezi projekty 
společného zájmu příslušné skupině 
v souladu s odst. 2 bod 1 přílohy III ve 
lhůtě tří měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na jasnost a transparentnost řízení by se všechny časové lhůty měly počítat od 
data, kdy toto nařízení vstoupí v platnost. 
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Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každá skupina vypracuje vlastní seznam 
navrhovaných projektů společného zájmu 
postupem stanoveným v příloze III oddíle 
2 podle přínosu každého projektu 
k zavádění prioritních koridorů a oblastí 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I a podle toho, jak splňují kritéria 
stanovená v článku 4. Každý jednotlivý 
návrh projektu vyžaduje souhlas 
členského státu (států), na jejichž území 
se projekt vztahuje.

3. Každá skupina vypracuje vlastní 
regionální seznam navrhovaných projektů 
společného zájmu, přičemž zohlední:

– postup stanovený v příloze III oddíle 2; a
– přínos každého projektu k plnění cílů 
týkajících se zavádění prioritních koridorů 
a oblastí energetické infrastruktury 
stanovených v příloze I; a
– to, jak každý projekt splňuje kritéria 
stanovená v článku 4 odst. 1 a 2; a
– hodnocení, jakým způsobem projekt 
přispěl k plnění jednotlivých konkrétních 
kritérií platných pro jednotlivé kategorie 
projektů definované v čl. 4 odst. 2 písm. a) 
až e) a v souladu s čl. 4 odst. 3; a
– přínos k plnění cílů územní soudržnosti.

Or. en

Odůvodnění

Lisabonská smlouva prostřednictvím Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování 
Evropské unie stanovuje jako obecné cíle Unie územní soudržnost a podporu solidarity mezi 
členskými státy v oblasti energetiky a uděluje Unii pravomoci, které v této oblasti sdílí 
s členskými státy (čl. 174 SFEU; čl. 194 odst. 1 SFEU). Mělo by být jasně řečeno, že každý 
projekt musí projít hodnocením, které bude prováděno na základě různých kritérií a které 
bude na rozdíl od analýzy sledující jediné kritérium přesněji odrážet výhody a přínos každého 
jednotlivého projektu z hlediska plnění cílů evropské politiky v oblasti energetiky a klimatu.



PR\890818CS.doc 15/68 PE480.775v01-00

CS

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů v oblasti elektřiny a plynu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodech 1 a 2 předloží každá 
skupina nejpozději šest měsíců před datem 
přijetí celounijního seznamu uvedeného 
v odstavci 1 svůj seznam navrhovaných 
projektů společného zájmu Agentuře pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (dále jen „agentura“).

U projektů v oblasti elektřiny a plynu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodech 1 a 2 předloží každá 
skupina nejpozději tři měsíce po uplynutí 
lhůty stanovené v čl. 2a svůj seznam 
navrhovaných projektů společného zájmu 
Agentuře pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (dále jen „agentura“).

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů přepravy ropy a oxidu 
uhličitého spadajících do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 4 
předloží každá skupina nejpozději šest 
měsíců před datem přijetí celounijního 
seznamu uvedeného v odstavci 1 svůj 
seznam navrhovaných projektů společného 
zájmu Komisi.

U projektů přepravy ropy a oxidu 
uhličitého spadajících do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 3 a 4 
předloží každá skupina nejpozději tři
měsíce po uplynutí lhůty stanovené 
v čl. 2a svůj seznam navrhovaných 
projektů společného zájmu Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Vypracuje-li regionální skupina svůj 
seznam navrhovaných projektů 
společného zájmu, musí být každý 
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jednotlivý návrh projektu schválen 
členským státem či členskými státy, na 
jehož či na jejichž území se daný projekt 
nachází.
Pokud členský stát výběr určitého 
projektu společného zájmu navržený 
regionální skupinou zamítne, musí být 
k tomuto zamítnutí připojeno:
a) podložené odůvodnění tohoto 
rozhodnutí;
b) podrobný a srovnatelný plán 
alternativních opatření nezbytných 
k dosažení cílů zamítnutého projektu, 
který bude vycházet z téže míry 
hospodářské účinnosti a mít pro další 
členské státy stejný přínos, aniž by vedl ke 
zvýšení jejich nákladů.
Pokud se proti tomuto rozhodnutí 
postavení alespoň jeden z dalších 
členských států, na jejichž území se 
projekt nachází, je tato záležitost 
postoupena agentuře, která vydá své 
stanovisko k významu navrženého 
projektu pro dokončení evropského 
vnitřního trhu s energií, k dosažení cílů 
politiky v oblasti energetiky a klimatu a 
k zajištění bezpečnosti dodávek. Platnost 
seznamu navržených projektů týkajících 
se dané skupiny se až do doby, kdy 
agentura vydá své stanovisko, pozastaví.
Pokud agentura daný projekt vyhodnotí 
jako projekt, který může být považován za 
projekt společného zájmu, měly by 
dotyčné členské státy, agentura a Komise 
přehodnotit podložené odůvodnění 
členských států takovým způsobem, aby 
se ukázalo, zda je možné najít řešení, 
které umožní tento projekt zařadit na 
unijní seznam projektů společného zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by při rozhodování o zamítnutí určitého projektu měly brát v úvahu evropský 
zájem. S pomocí Komise a agentury by mělo být zajištěno, že v případech, kdy se jedná o 
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konkurenční projekty, budou vytvořeny neutrální a vyrovnané podmínky výběrového řízení.

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. U projektů v oblasti elektřiny a plynu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodech 1 a 2 poskytne agentura 
Komisi do dvou měsíců ode dne obdržení 
seznamů navrhovaných projektů 
společného zájmu stanovených v odst. 4 
prvním pododstavci stanovisko 
k seznamům navrhovaných projektů 
společného zájmu, zejména s ohledem na 
důsledné uplatňování kritérií stanovených
v článku 4 v rámci skupin, a výsledky 
analýzy provedené Evropskými sítěmi 
provozovatelů přenosových soustav 
elektřiny a přepravních soustav plynu (dále 
jen „ENTSO“) v souladu s přílohou III 
bodem 2.6.

5. U projektů v oblasti elektřiny a plynu 
spadajících do kategorií stanovených v 
příloze II bodech 1 a 2 poskytne agentura 
Komisi do tří měsíců ode dne obdržení 
seznamů navrhovaných projektů 
společného zájmu stanovených v odst. 4 
prvním pododstavci odůvodněné 
doporučení, ve kterém navrhne:

– u každého seznamu regionálních
projektů pořadí těchto projektů podle 
jejich priority a rozdělí projekty do skupin 
na základě omezeného počtu kategorií;
– celkový celounijní seznam projektů 
společného zájmu rozdělených do 
příslušných skupin.
Ve své analýze vezme agentura v úvahu 
kritéria stanovená v článku 4, výsledky 
analýzy provedené Evropskými sítěmi 
provozovatelů přenosových soustav 
elektřiny a přepravních soustav plynu (dále 
jen „ENTSO“) v souladu s přílohou III 
bodem 2.6 a jejich důsledné uplatňování 
v rámci skupin. Agentura rovněž zohlední, 
zda jsou projekty v souladu s potřebou 
souvislého rozšiřování sítě, přičemž vezme 
v potaz hospodářskou účinnost, 
přeshraniční integraci provozu a dále též 
specifika každého regionu, pokud jde o 
jeho potenciál přispívat k plnění cílů 
evropské politiky v oblasti energetiky a 
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klimatu.

Or. en

Odůvodnění

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down approach through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise do dvou měsíců poté, co od 
agentury obdrží doporučení seznamu 
projektů společného zájmu, sestaví 
celounijní seznam projektů společného 
zájmu rozdělených do jednotlivých skupin, 
přičemž zajistí, aby byla věnována náležitá 
pozornost okrajovým a malým členským 
státům a záměru ukončit do roku 2015 
v rámci EU energetickou izolaci. Tento 
seznam bude každé dva roky přezkoumán 
a podle potřeby aktualizován v souladu 
s evropskými desetiletými plány rozvoje 
sítě a na základě postupu, který je 
stanoven v odst. 3 až 6a tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Pozornost věnovaná okrajovým členským státům a zrušení oblastí bez energie 
(„energetických ostrovů“) je v souladu se závěry Rady ze dne 4. února 2011.

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Komise předloží regionálním 
skupinám podrobné odůvodnění 
výsledného celounijního seznamu 
projektů společného zájmu a toto 
odůvodnění uveřejní.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na zásady transparentnosti.

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Projekty společného zájmu splňují tato 
obecná kritéria:

1. Projekty společného zájmu splňují tato 
obecná kritéria způsobilosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) projekt je v souladu s cíly EU v oblasti 
energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a



PE480.775v01-00 20/68 PR\890818CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekt je nezbytný pro zavedení 
prioritních koridorů a oblastí energetické 
infrastruktury stanovených v příloze I 
a dále

a) projekt významně přispívá k plnění cílů 
týkajících se prioritních koridorů a oblastí 
energetické infrastruktury stanovených v 
příloze I a vyhodnocených v souladu 
s odst. 2 a 3 tohoto článku; a dále

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) projekt se týká alespoň dvou členských 
států, a to buď tak, že přímo překračuje 
hranice jednoho nebo více členských států, 
nebo tak, že se nachází na území jednoho 
členského státu a má výrazný přeshraniční 
dopad, jak je stanoveno v příloze IV bodě 
1.

c) projekt se týká alespoň dvou členských 
států, pokud přímo překračuje na zemi či 
na moři hranice jednoho nebo více 
členských států, nebo pokud se nachází na 
území jednoho členského státu, má 
nicméně výrazný přeshraniční dopad, nebo 
v případě vnitřního posílení je projekt 
významný z hlediska přeshraničního 
propojení, jak je stanoveno v příloze IV 
bodě 1, nebo je jeho účelem spojení 
ostrovů či okrajových oblastí s centrálními 
regiony Unie.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s rozvojem obnovitelných zdrojů energie je nutno podporovat integraci výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů v rámci projektů vnitřního posilování přenosových sítí, pokud 
přispívají k přeshraničnímu přenosu ve shodě s kritérii, která jsou vymezena v příloze IV.

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u projektů přenosu a skladování a) u projektů přenosu a skladování 
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elektřiny spadajících do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až 
d) projekt významně přispívá alespoň 
k jednomu z těchto zvláštních kritérií:

elektřiny spadajících do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až 
d) způsobilé projekty významně přispívají
alespoň k jednomu z těchto zvláštních 
kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– integrace trhu, hospodářská soutěž 
a pružnost systému,

– integrace trhu, hospodářská soutěž a 
pružnost systému; zvláště pak s důrazem 
na rozšiřování přeshraničního propojení a 
předcházení vzniku míst s nedostatečnou 
přenosovou kapacitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– udržitelnost, mj. prostřednictvím přenosu 
energie z obnovitelných zdrojů do hlavních 
míst spotřeby a úložišť,

– udržitelnost, mj. prostřednictvím 
integrace energie z obnovitelných zdrojů 
v rámci sítě a přenosu energie 
z obnovitelných zdrojů do hlavních míst 
spotřeby a úložišť,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u projektů v oblasti plynu spadajících do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 2 
projekt významně přispívá alespoň 
k jednomu z těchto zvláštních kritérií:

b) u projektů v oblasti plynu spadajících do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 2 
způsobilé projekty významně přispívají
alespoň k jednomu z těchto zvláštních 
kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– bezpečnost dodávek energie, mj. 
prostřednictvím diverzifikace zdrojů 
dodávek, partnerů a tras,

– bezpečnost dodávek energie, mj. 
prostřednictvím diverzifikace zdrojů 
dodávek, partnerů a tras a zpětného toku,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zvýšení odolnosti a bezpečnosti přepravy 
oxidu uhličitého,

– zvýšení odolnosti a bezpečnosti přepravy 
nebo skladování oxidu uhličitého,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při seřazování projektů, které přispívají 
k naplnění téže priority, je nutno věnovat 

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

patřičnou pozornost:

– naléhavosti každého navrhovaného 
projektu z hlediska plnění cílů energetické 
politiky, jimiž je integrace trhu a 
hospodářská soutěž, dále udržitelnosti a 
bezpečnosti dodávek energie;
– počtu členských států, kterých se každý 
projekt dotkne, za předpokladu, že žádný 
členský stát nebude znevýhodněn na 
základě své zeměpisné polohy;
– jejich komplementaritě s ohledem na 
ostatní navrhované projekty;

– projekty, na nichž se podílejí 
provozovatelé z členských států vyjma 
těch, na jejichž území se daný projekt 
nachází;
– u projektů, které spadají do kategorie 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. e) také 
počtu uživatelů, jež projekt ovlivní, roční 
spotřebě energie a podílu energie z jiných 
než nastavitelných zdrojů v oblasti pokryté 
těmito uživateli.

Or. en

Odůvodnění

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
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objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předkladatelé projektů uskutečňují 
projekty společného zájmu podle 
prováděcího plánu včetně časového 
harmonogramu pro studie udržitelnosti, 
přípravné studie, schválení regulačními 
orgány, výstavbu a uvedení do provozu a 
harmonogramu udělení povolení 
uvedeného v čl. 11 odst. 3. Provozovatelé 
přepravních nebo přenosových soustav, 
distribučních soustav či jiní provozovatelé 
provozují projekty společného zájmu ve 
své oblasti.

1. Předkladatelé projektů vypracují 
prováděcí plán projektů společného zájmu, 
který předloží agentuře ke schválení.
Tento plán zahrnuje časový 
harmonogram pro studie udržitelnosti, 
přípravné studie, schválení regulačními 
orgány, výstavbu a uvedení do provozu 
a harmonogramu udělení povolení 
uvedeného v čl. 11 odst. 3. Provozovatelé 
přepravních nebo přenosových soustav, 
distribučních soustav či jiní provozovatelé 
provozují projekty společného zájmu ve 
své oblasti, a to buď samostatně, nebo ve 
spojení s provozovateli z jiných členských 
států. Agentura poskytuje skupinám také 
poradenství týkající se uskutečnitelnosti 
regulačních aspektů, zejména časového 
harmonogramu schválení regulačními 
orgány.

Or. en

Odůvodnění

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura a skupiny sledují pokrok 
dosažený při uskutečňování projektů 
společného zájmu. Skupiny si mohou 
vyžádat další informace poskytované 
v souladu s odstavci 3, 4 a 5, ověřovat si 
poskytnuté informace na místě a svolávat 
jednání s příslušnými stranami. Skupiny 
mohou také požádat agenturu o přijetí 
opatření, která by usnadnila uskutečňování 
projektů společného zájmu.

2. Agentura a skupiny sledují pokrok 
dosažený při uskutečňování projektů 
společného zájmu. Vnitrostátní regulační 
orgány a předkladatelé projektů za tím 
účelem podávají na každém setkání 
regionální skupiny zprávu o dosaženém 
pokroku. Skupiny si mohou vyžádat další 
informace poskytované v souladu 
s odstavci 3, 4 a 5, ověřovat si poskytnuté 
informace na místě a svolávat jednání 
s příslušnými stranami. Skupiny mohou 
také požádat agenturu nebo příslušné 
vnitrostátní regulační orgány o vydání 
pokynů a uložit předkladatelům projektů, 
aby přijali opatření, která v souladu 
s prováděcím plánem urychlí
uskutečňování projektů společného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případných zpožděních oproti 
prováděcímu plánu a dalších obtížích.

b) případných zpožděních oproti 
prováděcímu plánu, důvodů takových 
zpoždění a podrobných informací o
dalších obtížích.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dotčené příslušné orgány uvedené 
v článku 9 každoročně na zasedání 

5. Dotčené příslušné orgány uvedené 
v článku 9 každoročně na zasedání 
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následujícím po obdržení výročních zpráv 
uvedených v odstavci 3 předloží příslušné 
skupině zprávu o stavu a případném 
zpoždění provádění projektů společného 
zájmu nacházejících se na jejich území.

následujícím po obdržení výročních zpráv 
uvedených v odstavci 3 předloží příslušné 
skupině zprávu o stavu a případném 
zpoždění provádění projektů společného 
zájmu nacházejících se na jejich území a 
uvedou důvody takových zpoždění.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se uvedení projektu společného 
zájmu do provozu bez dostatečného 
zdůvodnění opozdí o více než dva roky 
oproti prováděcímu plánu, pak:

6. Pokud se uvedení projektu společného 
zájmu do provozu opozdí o více než dva 
roky oproti prováděcímu plánu 
z mimořádných důvodů, za něž 
předkladatel projektu nenese 
odpovědnost, pak:

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předkladatel tohoto projektu přijme 
investice jednoho nebo několika dalších 
provozovatelů či investorů s cílem daný 
projekt provést. Provozovatel soustavy, 
v jehož oblasti se investice nachází, 
poskytne provozovatelům nebo investorům 
uskutečňujícím investici veškeré informace 
nutné pro uskutečnění investice, připojí 
nová aktiva k přepravní či přenosové síti 
a obecně vyvine co největší úsilí na 
podporu uskutečnění investice 
a bezpečného, spolehlivého a účinného 
provozu a údržby projektu společného 
zájmu;

a) jakmile zpoždění dosáhne časové délky 
dvou let, přijme předkladatel tohoto 
projektu ve lhůtě 3 měsíců investice 
jednoho nebo několika dalších 
provozovatelů či investorů ve smyslu 
ustanovení čl. 2 odst. 5 s cílem daný 
projekt provést. Příslušný provozovatel, 
v jehož oblasti se investice nachází, 
poskytne provozovatelům nebo investorům 
uskutečňujícím investici veškeré informace 
nutné pro uskutečnění investice, připojí 
nová aktiva k síti a obecně vyvine co 
největší úsilí na podporu uskutečnění 
investice a bezpečného, spolehlivého 
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a účinného provozu a údržby projektu 
společného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Komise může vyhlásit výzvu 
k předkládání návrhů na výstavbu projektu 
podle dohodnuté časové osy otevřenou pro 
všechny předkladatele projektů.

b) v případě, že předkladatel projektu 
nesplnil ustanovení písm. a), vyhlásí 
Komise do dvou měsíců výzvu
k předkládání návrhů na výstavbu projektu 
podle dohodnuté časové osy otevřenou pro 
všechny předkladatele projektů ve smyslu 
čl. 2 odst. 5.

Or. en

Odůvodnění

Projekty společného zájmu jsou projekty prioritní a jejich maximální přípustné zpoždění je 
v současnosti dva roky; zpoždění, která tento časový limit přesáhnou, jsou nepřípustná, 
pakliže k nim nedošlo z důvodů, které předkladatel projektu nemohl ovlivnit. Rozsah 
odpovědnosti předkladatele projektu musí být v tomto ohledu jasně stanoven a jasné musí být 
i časové lhůty pro další opatření Komise. Otevřená výzva k předkládání návrhů představuje 
účinné opatření, které zamezí blokování dalšího postupu a podpoří integraci trhu.

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projekt společného zájmu může být 
odstraněn z celounijního seznamu projektů 
společného zájmu v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 3 odst. 1 druhé větě, pokud:

Pokud nebyly zahájeny stavební práce 
nebo pokud nebyly dodavatelům vybavení 
poskytnuty finanční závazky, může být
projekt společného zájmu odstraněn 
z celounijního seznamu projektů 
společného zájmu v souladu s postupem 
stanoveným v čl. 3 odst. 6a druhé větě, 
pokud:
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Or. en

Odůvodnění

Po určitém období realizace by již nemělo být možné projekt odstranit ze seznamu projektů 
společného zájmu, aby investoři nebyli uvedeni v nejistotu.

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) analýza nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři 
předložená evropskými sítěmi 
provozovatelů přenosových a přepravních 
soustav v souladu s přílohou III bodem 6 
nepřinese z hlediska projektu pozitivní 
výsledek;

a) projekt již není zahrnut do desetiletého 
plánu rozvoje sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekt již není zahrnut do desetiletého 
plánu rozvoje sítě;

b) analýza nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři 
předložená evropskými sítěmi 
provozovatelů přenosových a přepravních 
soustav v souladu s přílohou III bodem 6 
nepřinese z hlediska projektu pozitivní 
výsledek;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Za účelem sledování interoperability 
sítě infrastruktury zváží předkladatelé 
projektů ve svých návrzích možnosti 
integrace jejich projektu do systému 
koordinace provozu uvedeného v čl. 14a.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Jakmile začne projekt společného 
zájmu být funkční, začne agentura 
sledovat, zda účinným způsobem přispívá 
k plnění obecných a specifických kritérií, 
na jejichž základě byl tento projekt 
zařazen na seznam projektů společného 
zájmu. Agentura má za tím účelem plný 
přístup k informacím uvedeným v článku 
14a, k nimž doplní informace, které má již 
k dispozici na základě provedení nařízení 
(EU) č. 1227/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Když při realizaci projektu společného 
zájmu nastanou závažné obtíže, může
Komise jmenovat evropského koordinátora 
na dobu až jednoho roku; toto období lze 
dvakrát prodloužit.

1. Když při realizaci projektu společného 
zájmu nastanou závažné obtíže, jmenuje 
Komise po konzultaci s dotčenými 
členskými státy evropského koordinátora 
na dobu až jednoho roku; toto období lze 
dvakrát prodloužit.
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Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) účastní se schůzí příslušné regionální 
skupiny a předkládá na nich své zprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dotyčné členské státy spolupracují 
s evropským koordinátorem a poskytují mu 
informace potřebné pro plnění úkolů 
uvedených v odstavcích 2 a 4.

5. Dotyčné členské státy v plné míře
spolupracují s evropským koordinátorem 
a poskytují mu informace potřebné pro 
plnění úkolů uvedených v odstavcích 2 a 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost vydá Komise pokyny na 
podporu členských států při vymezování 
adekvátních opatření a na zajištění 
soudržného uplatňování postupů 
posuzování vlivů na životní prostředí 
vyžadovaných pro projekty společného 
zájmu podle právních předpisů EU.

Do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost vydá Komise pokyny na 
podporu členských států při vymezování 
adekvátních opatření a na zajištění 
soudržného uplatňování postupů 
posuzování vlivů na životní prostředí 
vyžadovaných pro projekty společného 
zájmu podle právních předpisů EU.
Komise sleduje provádění těchto pokynů 
v těsné spolupráci s regionálními 



PR\890818CS.doc 31/68 PE480.775v01-00

CS

skupinami v souladu s čl. 11a odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) koordinovaný systém: komplexní 
rozhodnutí může zahrnovat více 
jednotlivých právně závazných rozhodnutí 
vydaných příslušným orgánem a jinými 
dotčenými orgány. Příslušný orgán stanoví
případ od případu přiměřenou lhůtu, během 
níž musí být jednotlivá rozhodnutí vydána. 
Příslušný orgán může přijmout jednotlivé 
rozhodnutí v zastoupení jiného dotčeného 
vnitrostátního orgánu, pokud tento orgán 
nevydá toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě 
a pokud není toto zpoždění dostatečně 
odůvodněno. Příslušný orgán může 
jednotlivé rozhodnutí jiného vnitrostátního 
orgánu změnit, domnívá-li se, že 
rozhodnutí není dostatečně podloženo 
základními podklady předloženými 
dotčeným orgánem. Příslušný orgán zajistí 
dodržování příslušných požadavků podle 
mezinárodních a unijních právních 
předpisů a musí své rozhodnutí řádně 
odůvodnit.

b) koordinovaný systém: komplexní 
rozhodnutí může zahrnovat více 
jednotlivých právně závazných rozhodnutí 
vydaných příslušným orgánem a jinými 
dotčenými orgány. Příslušný orgán 
ustanoví případ od případu pracovní 
skupinu, ve které budou zastoupeny 
všechny dotyčné orgány a jejímž cílem 
bude určit plán postupu udělování 
povolení a sledovat jeho plnění.
S ohledem na č. 11 odst. 1 může příslušný 
orgán stanovit přiměřenou lhůtu, během 
níž musí být jednotlivá rozhodnutí vydána. 
Příslušný orgán může přijmout jednotlivé 
rozhodnutí v zastoupení jiného dotčeného 
vnitrostátního orgánu, pokud tento orgán 
nevydá toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě 
a pokud není toto zpoždění dostatečně 
odůvodněno s výjimkou zpoždění, k němuž 
došlo z důvodů, které příslušný 
vnitrostátní orgán nemohl ovlivnit. 
Příslušný orgán může jednotlivé 
rozhodnutí jiného vnitrostátního orgánu 
změnit, domnívá-li se, že rozhodnutí není 
dostatečně podloženo základními podklady 
předloženými dotčeným orgánem. 
Příslušný orgán zajistí dodržování 
příslušných požadavků podle 
mezinárodních a unijních právních 
předpisů a musí své rozhodnutí řádně 
odůvodnit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy se snaží zajistit, aby 
odvolání napadající hmotněprávní nebo 
procesní zákonnost komplexního 
rozhodnutí byla řešena co nejefektivnějším 
možným způsobem.

4. Členské státy zajistí, aby odvolání 
napadající hmotněprávní nebo procesní 
zákonnost komplexního rozhodnutí byla 
řešena co nejefektivnějším možným 
způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Předkladatel projektu, případně 
příslušný orgán, pokud tak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy, uskuteční před 
podáním dokumentace žádosti příslušnému 
orgánu podle článku 11 odst. 1 písm. a) 
alespoň jednu veřejnou konzultaci. Veřejná 
konzultace informuje zúčastněné strany 
uvedené v příloze VI bodě 2 písm. a) 
o daném projektu v rané fázi a určí 
nejvhodnější umístění nebo dráhu 
a příslušné otázky, které bude třeba 
v dokumentaci žádosti řešit. Minimální 
předepsané postupy této veřejné konzultace 
jsou specifikovány v příloze VI bodě 4. 
Předkladatel projektu vypracuje před 
podáním dokumentace žádosti zprávu 
shrnující výsledky činností souvisejících 
s účastí veřejnosti a předloží ji společně 
s dokumentací žádosti příslušnému orgánu, 
který tyto výsledky při komplexním 
rozhodování řádně zohlední.

4. Předkladatel projektu, případně 
příslušný orgán, pokud tak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy, uskuteční před 
podáním dokumentace žádosti příslušnému 
orgánu podle článku 11 odst. 1 písm. a) 
alespoň jednu veřejnou konzultaci. Veřejná 
konzultace informuje zúčastněné strany 
uvedené v příloze VI bodě 2 písm. a) o 
daném projektu v rané fázi a určí 
nejvhodnější umístění nebo dráhu a 
příslušné otázky, které bude třeba v 
dokumentaci žádosti řešit. Minimální 
předepsané postupy této veřejné konzultace 
jsou specifikovány v příloze VI bodě 4. 
Předkladatel projektu vypracuje před 
podáním dokumentace žádosti zprávu 
shrnující výsledky činností souvisejících 
s účastí veřejnosti a předloží ji společně 
s dokumentací žádosti příslušnému orgánu, 
který tyto výsledky při komplexním 
rozhodování řádně zohlední. Příslušný 
orgán sleduje proces veřejné konzultace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro účely stanovení začátku procesu 
udělování povolení zašle předkladatel 
(předkladatelé) projektu příslušnému 
orgánu dotčeného členského státu 
(členských států) písemné oznámení 
o projektu, které obsahuje dostatečně 
podrobný popis projektu. Nejpozději do 
dvou týdnů od přijetí tohoto oznámení je 
příslušný orgán povinen toto oznámení 
písemně uznat, nebo domnívá-li se, že 
projekt není pro zahájení procesu 
udělování povolení dostatečně zralý, 
zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 
orgán své rozhodnutí odůvodní a vyžádá si 
od žadatele veškeré nezbytné doplňující 
informace, přičemž upřesní povahu, zdroj 
a náležitosti požadovaných údajů. Datum 
podpisu potvrzení o přijetí tohoto 
oznámení příslušným orgánem slouží jako 
zahájení procesu udělování povolení. 
Pokud se jedná o dva nebo více členských 
států, slouží jako datum zahájení procesu 
udělování povolení datum potvrzení 
o přijetí tohoto oznámení vydaného 
posledním dotčeným příslušným orgánem.
Ve vhodných případech mohou členské 
státy stanovit kratší časový limit.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Zákonný postup udělování povolení, 
který zahrnuje dobu uplynulou mezi 
přijetím podané dokumentace žádosti 
a vydáním komplexního rozhodnutí 

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

příslušného orgánu, nepřekročí jeden rok. 
Ve vhodných případech mohou členské 
státy stanovit kratší časový limit.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. V případě uplynutí lhůty pro komplexní 
rozhodnutí nebo v případech, na něž se 
vztahuje ustanovení čl. 9 odst. 2b, je 
příslušný orgán spolu s dotyčnými orgány
povinen předložit do jednoho měsíce od 
uplynutí lhůty příslušné skupině podložené 
odůvodnění a opatření, která byla či mají 
být přijata s cílem proces udělování 
povolení co nejdříve dokončit. Skupina 
může požádat příslušný orgán, aby jí 
pravidelně podával zprávy o pokroku 
dosaženém v tomto směru.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Sledování prioritního statutu projektů 
společného zájmu a procesu udělování 
povolení
1. Příslušný orgán a dotyčné vnitrostátní 
orgány předkládají na schůzích skupiny 
zprávy o pokroku dosaženého v rámci 
postupů udělování povolení projektům 
společného zájmu.
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2. Evropská komise zavede, uspořádá 
předání a zajistí uveřejnění ocenění, které 
bude uděleno omezenému počtu 
příslušných orgánů a jejich 
zaměstnancům jako výraz uznání jejich 
příkladného výkonu, který podaly v rámci 
postupů udělování povolení, přičemž 
zohlední zapojení zúčastněných stran, 
využívání inovativních postupů a celkovou 
efektivitu. Toto ocenění mohou získat i 
vnitrostátní a přeshraniční mechanismy 
zavedené členskými státy za účelem 
výměny osvědčených postupů a budování 
kapacit v rámci udělování povolení pro 
energetické infrastruktury.
3. Členské státy podají ve lhůtě 10 měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost 
Komisi a regionálním skupinám zprávu 
o opatřeních zavedených v souladu s čl. 8 
odst. 3 a 4, čl. 9 odst. 1, 2b, 3 a 4 a čl. 10 
odst. 1. Komise sleduje dosažený pokrok a 
je-li to nezbytné, vyrozumí do 2 měsíců 
členské státy o potřebě opravných 
opatření.
4. Pokud členské státy nezavedou do 
3 měsíců od vyrozumění Komise 
uvedeného v odst. 3 uložená opatření nebo 
pokud příslušný orgán či dotyčné orgány 
v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 1 a 2b 
do 2 měsíců nesplní povinnosti týkající se 
podávání zpráv, které stanoví čl. 11 odst. 6 
a čl. 11a odst. 1 a 3, může Komise těmto 
členským státům uložit v souladu s odst. 5 
sankce.
5. V souladu s odst. 4 může Komise 
projektům realizovaným na území 
dotyčného členského státu pozastavit 
evropskou finanční pomoc, jak ji 
vymezuje čl. 15.

Or. en

Odůvodnění

Zpoždění, k nimž dochází v rámci vydávání povolení, byla označena za hlavní překážku 
rozvoje přeshraniční infrastruktury s tím, že jejich průměrná délka trvání je 12 let. Vzhledem 
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k tomu, že uplatňování tříleté lhůty může mít pro postupy spojené s vydáváním povolení 
nepříznivé důsledky, je nutno využít jiných pozitivních i negativních pobídek, které umožní 
odstranit tuto nejvýznamnější příčinu zpoždění a blokování dalšího postupu. Členské státy 
musí zajistit plnění správních a organizačních podmínek stanovených tímto nařízením, aby 
proces vydávání povolení urychlily a dosáhly toho, aby prostředky byly na vnitrostátní úrovni 
využívány účinným a účelným způsobem.

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise vydá své stanovisko k této 
metodice do jednoho měsíce od obdržení 
stanoviska od agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Metodika se použije na analýzu nákladů 
a přínosů v rámci všech následujících 
desetiletých plánů rozvoje sítě 
pro elektřinu nebo plyn zpracovaných sítí 
ENTSO pro elektřinu či zemní plyn podle 
článku 8 nařízení (ES) 714/2009 a nařízení 
(ES) 715/2009. Nejpozději za tři měsíce od 
vstupu tohoto nařízení v platnost vytvoří 
ENTSO pro elektřinu a ENTSO pro plyn 
použitelnou metodiku pro první kolo 
výběru projektů společného zájmu, které 
se bude konat po vstupu tohoto nařízení 
v platnost, a metodiku pro jednoleté 
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přechodné období. Tvorba této metodiky 
bude probíhat v těsné spolupráci 
s agenturou a Komisí. Komise tuto 
metodiku prověří ve lhůtě stanovené 
v tomto odstavci. Tato metodika bude 
následně v souladu s tímto článkem 
aktualizována.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Skladování elektřiny je činnost, která je liberalizovaná; podzemní skladování plynu může, ale 
nemusí být regulováno.

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vnitrostátní regulační orgány ve 
spolupráci s agenturou určí soubor 
vhodných ukazatelů, které umožní 
srovnávat jednotkové investiční náklady 
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jednotlivých překladatelů projektů ze 
všech členských států; uzná-li to agentura 
za nutné, stanoví ve spolupráci 
s vnitrostátními regulačními 
energetickými orgány referenční hodnoty 
investičních nákladů, aby bylo možné 
posoudit, zda jsou tyto prostředky 
vynakládány účinným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Vnitrostátní regulační orgány a 
agentura oznámí případy významného 
zvýšení investičních nákladů Komisi.Ta
Ta může na základě těchto informací 
vyhlásit výzvu k předkládání návrhů na 
výstavbu projektu, otevřenou pro všechny 
předkladatele projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkladatel(é) projektů společného zájmu 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a) až d) 
a v příloze II bodě 2 všechny dotčené 
vnitrostátní regulační orgány pravidelně 
průběžně informují o průběhu projektu 
a o nákladech a dopadech, které jsou s ním 
spojeny. Jakmile projekt společného zájmu 
vybraný na základě článku 3 a spadající 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2

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

projektu včetně přeshraničního přidělení 
nákladů společně s:

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obchodním plánem hodnotícím finanční 
životaschopnost projektu včetně zvoleného 
řešení financování a u projektů společného 
zájmu, které spadají do kategorie uvedené 
v příloze I bodě 2, výsledky tržních testů.

b) obchodním plánem hodnotícím finanční 
životaschopnost projektu včetně zvoleného 
řešení financování a u projektů společného 
zájmu, které spadají do kategorie uvedené 
v příloze II bodě 2, výsledky tržních testů.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů uvedených na prvním 
celounijním seznamu projektů společného 
zájmu předkladatelé projektů předloží 
žádosti do 30. září 2013.

U projektů uvedených na prvním 
celounijním seznamu projektů společného 
zájmu předkladatelé projektů předloží 
žádosti nejpozději 2 měsíce po schválení 
prvního seznamu.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do šesti měsíců od data obdržení poslední 
žádosti posledním dotčeným vnitrostátním 
regulačním orgánem přijmou vnitrostátní 
regulační orgány po konzultaci s dotčeným 
předkladatelem (předkladateli) projektů 
společné rozhodnutí o přidělení 
investičních nákladů, které ponese každý 
provozovatel soustavy v rámci uvedeného 
projektu, i o jejich začlenění do síťových 
sazeb. Vnitrostátní regulační orgány 
mohou rozhodnout, že přidělí pouze část 
nákladů, nebo rozdělí náklady v rámci 
balíčku několika projektů společného 
zájmu.

Do šesti měsíců od data obdržení poslední 
žádosti posledním dotčeným vnitrostátním 
regulačním orgánem přijmou vnitrostátní 
regulační orgány po konzultaci s dotčeným 
předkladatelem (předkladateli) projektů 
společné rozhodnutí o přidělení 
investičních nákladů, které ponese každý 
provozovatel soustavy v rámci uvedeného 
projektu, i o jejich začlenění do síťových 
sazeb. Vnitrostátní regulační orgány 
mohou rozhodnout, že přidělí pouze část 
nákladů, pokud tyto náklady nejsou již 
hrazeny z jiných prostředků určených na 
dotyčnou infrastrukturu, nebo rozdělí 
náklady v rámci balíčku několika projektů 
společného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány provedou nezávislé posouzení analýzy nákladů a přínosů, 
kterou vypracoval předkladatel projektu.

Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

elektroenergetické a plynárenské 
infrastruktury a vyšších rizik uvedených 
projektů, jakož i vhodné pobídky zmíněné 
v odst. 1 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Koordinace provozu

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé:

– při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 14 odst. 3 a

– v případě projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren je při posuzování 
jejich obchodní životaschopnosti 
zohledněno komplexní hodnocení všech 
pramenů výnosů podle různých 
obchodních plánů odrážejících různé 
platné regulační režimy.

Or. en

Odůvodnění

Není žádný důvod k uplatňování diskriminačního přístupu vůči infrastruktuře pro skladování 
elektřiny z vodních elektráren oproti skladování plynu, protože tento typ infrastruktury může 
mít významnou úlohu při vyrovnávání přeshraničních toků energie. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti této kategorie infrastruktury je nicméně třeba zohlednit veškeré možné přímé 
i nepřímé prameny výnosů, jako jsou výnosy z optimalizace větších portfolií energetických 
infrastruktur, jakož i platný regulační režim. Finančně podporovány mohou být pouze 
infrastruktury, které nejsou obchodně životaschopné.

Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Projekty spadající do kategorií 
uvedených v příloze IV bodě 1 a 2 jsou 
způsobilé k poskytnutí finanční pomoci 
Unie ve smyslu ustanovení čl. 15 odst. 1, 2 
a 3 pouze tehdy, splňují-li provozovatelé, 



PE480.775v01-00 46/68 PR\890818CS.doc

CS

kteří se na nich podílejí, současné právní 
předpisy EU, jimiž se řídí vnitřní 
energetický trh Unie s elektřinou a 
plynem, jmenovitě směrnici 2009/72/ES a 
směrnici 2009/73/ES.

Or. en

Odůvodnění

Integrace trhu a hospodářská soutěž mají zásadní význam pro plnění cílů EU v oblasti její 
energetické politiky, které se týkají zabezpečení dodávek a konkurenceschopnosti. Některé 
členské státy však dosud neprovedly druhý a třetí evropský energetický balíček, které jsou 
nezbytnou podmínkou vytvoření společného evropského trhu s energií. Dotyční předkladatelé 
projektů by proto neměli být způsobilí k získání finanční podpory EU.

Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Zavádění funkcí spojených 
s koordinací provozu, které jsou uvedeny 
v čl. 14a, zakládá způsobilost pro získání 
finanční podpory Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– srovnání platných vnitrostátních 
právních rámců a jejich vztah k účinnosti 
celého postupu udělování povolení a 
dopad rozšíření současného ustanovení 
na projekty energetické infrastruktury na 
vnitrostátní úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d – odrážka 2 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. e – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je-li ve zprávě o realizaci projektů 
společného zájmu učiněn závěr, že 
dosažený pokrok nepostačuje ke splnění 
cílů politiky EU v oblasti energetiky a 
klimatu, měla by Komise nejpozději do 
30. června 2018 navrhnout přepracované 
znění tohoto nařízení nebo, bude-li to 
nutné, vypracovat legislativní návrh, který 
bude identifikované výzvy řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise uspořádá do dvanácti měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost 
informační kampaň o energetických 
sítích, která bude určena obyvatelům 
členských států a obcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – bod 2 – návětí

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: vnitřní linky a propojení 
mezi členskými státy v regionu, zejména 
mezi Iberským poloostrovem a Francií, a 
další spojení se střední Evropou, aby bylo 
dokončeno formování vnitřního trhu a 
integrována výroba energie 
z obnovitelných zdrojů, a se třetími 
zeměmi Středomoří, a to zejména za 
účelem integrace elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie a její přepravy do 
spotřebních center a skladovacích míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v západní Evropě: plynárenská 
infrastruktura pro severojižní obousměrné
toky plynu v západní Evropě s cílem dále 
diverzifikovat vnější zdroje a trasy 
dodávek a zvýšením krátkodobé 
dosažitelnosti plynu a optimalizací 
stávajících terminálů a skladovací 
infrastruktury LNG posílit zabezpečení 
dodávek do střední Evropy.

Or. en

Odůvodnění

Pobřeží Atlantského oceánu a Iberský poloostrov mají klíčový význam pro diverzifikaci zdrojů 
zemního plynu v Evropě, která je nyní vysoce závislá na malém počtu dodavatelských zemí. 
Tato diverzifikace může nedocenitelným způsobem přispět k plnění cílů evropské energetické 
politiky týkajících se zabezpečení dodávek, hospodářské soutěže a udržitelnosti. Při využití 
stávající infrastruktury může nabídnout možnost přívodové trasy s nižšími náklady a relativně 
rychlé realizace.

Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 12 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) 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.

(3) Přeshraniční síť pro přepravu oxidu 
uhličitého: rozvoj přepravní infrastruktury 
oxidu uhličitého mezi členskými státy 
a sousedními třetími zeměmi a jeho 
trvalého uskladňování v geologických 
úložištích s ohledem na rozvoj 
zachycování a ukládání oxidu uhličitého.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Příloha 2 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) veškeré vybavení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni 

e) veškeré vybavení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni, jehož 
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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;

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

V souladu s navrhovanými změnami v příloze IV bodě 1 písm. e). 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.

Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Příloha 2 – bod 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) Zařízení pro trvalé uskladnění oxidu 
uhličitého v geologických úložištích 
spojená s výše zmíněnou potrubní 
soustavou sloužící přinejmenším dvěma 
členským státům.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Příloha 3 – část 1 – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) U projektů v oblasti elektřiny (1) U projektů v oblasti elektřiny 
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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.

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 výběru, a z organizací zastupujících 
výrobce a provozovatelů distribučních 
soustav, stejně jako ze zástupců Komise, 
agentury a evropské sítě provozovatelů 
elektrických přenosových soustav.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé, kteří neprovozují přepravní nebo přenosovou soustavu, by měli být 
v regionálních skupinách zastoupeni prostřednictvím svého zastupujícího sdružení; jedná se 
často o předkladatele projektů, kteří provozují infrastrukturu nezbytnou pro dobré fungování 
vnitřního trhu s energií a přenosových či přepravních soustav. Jejich zastoupení v desetiletém 
plánu rozvoje sítě (TYNDP) nebylo vždy zajištěno. Účast vnitrostátních regulačních orgánů 
nesmí omezit rozsah odpovědnosti a povinnosti (jako např. stanovení sazby), které pro 
vnitrostátní regulační orgány stanoví tento návrh a další související právní předpisy.

Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Příloha 3 – část 1 – bod 1 – pododstavec 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 

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

uvedené v příloze I a kteří předložili 
projekt splňující podmínky způsobilosti 
k výběru, a z organizací zastupujících 
dotyčné provozovatele infrastruktury, 
stejně jako ze zástupců Komise, agentury a 
evropské sítě provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav.

Účast vnitrostátních regulačních orgánů 
a agentury v regionálních skupinách 
nesmí ohrozit plnění jejich cílů a 
povinností, které jim ukládá toto nařízení 
nebo čl. 36 a 37 směrnice 2009/72/ES a 
čl. 40 a 41 směrnice 2009/73 nebo 
nařízení (ES) č. 713/2009. 

Or. en

Odůvodnění

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 
of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Příloha 3 – 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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Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Příloha 3 – část 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Rozhodovací pravomoci ve skupinách 
přísluší výhradně Komisi a členským 
státům. Přijatá rozhodnutí musí být 
skupině řádně odůvodněna a musí věrně 
odrážet konsenzus ve smyslu přílohy II 
bodu 2 odst. 6b.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Příloha 3 – 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 týkajících se 
prioritních koridorů a oblastí energetické 
infrastruktury stanovených v příloze I, 
hodnocení plnění příslušných kritérií 
podle článku 4, posouzení přínosu 
projektu k příslušným specifickým 
kritériím stanoveným v čl. 4 odst. 2. písm. 
a) až e) a jakékoli další informace 
relevantní pro hodnocení tohoto projektu.
U pokročilejších projektů dodají 
předkladatelé projektů analýzu nákladů a 
přínosů, vypracovanou zvlášť pro daný 
projekt v souladu s metodikou podle 
článku 12.

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Příloha 3 – část 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) U projektů spadajících do kategorie 1 
a 2 přílohy II agentura ve spolupráci 
s vnitrostátními regulačními orgány zajistí 
důsledné uplatňování hodnotících kritérií 
a analýzy nákladů a přínosů a 
v nezbytných případech navrhne opravná 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Příloha 3 – část 2 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) U projektů spadajících do kategorií 3 
a 4 přílohy II provede Komise hodnocení 
důslednosti uplatňování kritérií 
stanovených v čl. 4 písm. d) a e). 

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Příloha 3 – 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) Po schválení prvního seznamu 
projektů společného zájmu a s platností 
pro všechny další celounijní seznamy 
přijatých projektů společného zájmu jsou
navrhované projekty v oblasti elektřiny 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), b) a d) 
součástí nejnovějšího dostupného 
desetiletého plánu rozvoje elektrické sítě, 
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vyvinutého evropskou sítí provozovatelů 
přenosových soustav pro elektřinu podle 
článku 8 nařízení (ES) 714/2009.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Příloha 3 – 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 a s platností 
pro všechny další celounijní seznamy 
přijatých 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 96
Návrh nařízení
Příloha 3 – část 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Na základě odst. 3 a 4 tohoto článku 
musí návrhy projektů předložené s žádostí 
o jejich zařazení do prvního seznamu 
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projektů společného zájmu, které nebyly 
předtím hodnoceny podle čl. 8 nařízení 
(ES) č. 714/2009 a nařízení (ES) 
č. 715/2009, posoudit pod dohledem 
agentury příslušná ENTSO, buď ENTSO 
pro elektřinu, nebo ENTSO pro plyn, 
z hlediska jejich shody s celounijním 
desetiletým plánem rozvoje sítě. Poté co 
ENTSO návrh projektu schválí, je tento 
návrh považován za způsobilý pro 
posouzení podle tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na souvislé rozšiřování sítě je třeba zajistit, aby návrhy projektů byly ve shodě 
s celounijním desetiletým plánem rozvoje. Plán musí být i nadále základem hodnocení 
projektů společného zájmu.

Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Příloha 3 – 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 alespoň dvěma 
členskými státy, který má být předložen
Komisi předmětnými členskými státy nebo 
subjekty určenými těmito členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na požadavky týkající se plynu a elektřiny; vzhledem k tomu, že se jedná o dosud 
nerozvinuté průmyslové odvětví, je požadavek, aby projekt infrastruktury zahrnoval 
minimálně tři členské státy, příliš přísný.
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Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Příloha 3 – část 2 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Při hodnocení návrhů 
elektroenergetických a plynárenských 
projektů spadajících do kategorií 
stanovených v příloze II bod 1 písm. a) až 
d) a bod 2 vezme každá skupina v úvahu, 
aniž jsou dotčena ustanovení odst. 2 bod 3 
a 4, projekty, které byly předchozími 
iniciativami vyhodnoceny jako projekty 
v zájmu Unie, jako jsou TEN-E a 
Evropský energetický program pro 
hospodářské oživení.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba předejít přerušení projektů, které byly schváleny a financování v rámci předchozích 
nástrojů TEN-E a EEPR a které nejsou dosud dokončeny.

Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Příloha 3 – část 2 – bod 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Každá regionální skupina by se měla 
snažit o dosažení konsenzu ohledně 
projektů, které zahrnují seznam 
navrhovaných projektů společného zájmu 
sestavený skupinou.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Příloha 4 – bod 1 – písm. d
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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

Skladování plynu nebo zkapalněný zemní plyn mohou za předpokladu, že je k dispozici 
funkční propojovací infrastruktura, sloužit k zásobování více než jedné země. 

Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Příloha 4 – 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 jakéhokoli 
napětí. Zahrnuje předkladatele projektů 
minimálně ze tří [p1] 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

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. Vzhledem k vysokému podílu průmyslu 
podporuje zapojení aktérů z různých členských států získávání a výměnu know-how a 
odborných technických znalostí, což napomáhá zavádění inteligentních sítí po celé Evropě.
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Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Příloha 4 – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) u přepravy a skladování zachyceného 
oxidu uhličitého (CCS) se projekt nachází 
v zeměpisné oblasti, ve které existuje tato 
potřeba, a zvyšuje kapacitu infrastruktury 
pro přepravu nebo skladování oxidu 
uhličitého nebo se jedná o projekt, který 
zahrnuje vybudování úložného/odběrného 
zařízení, které v budoucnu umožní 
přepravu oxidu uhličitého nejméně mezi 
dvěma členskými státy a zahrnuje účast 
nefinančních předkladatelů projektů 
alespoň ze tří členských států.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na shodu s čl. 4 odst. 1. Záměrem je podpořit v odvětví, které dosud není plně 
rozvinuté, trhu sdílení know-how a dovedností mezi aktéry evropského průmyslového.

Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Příloha 4 – bod 2 – písm. a – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– u oblasti analýzy definované v příloze V 
bodě 10 podle hodnocení dopadu 
z hlediska nákladů na výrobu a přenos 
energie v rámci celého systému a vývoje 
velkoobchodních tržních cen u daného 
projektu podle různých scénářů 
plánování, a to zejména s ohledem na 
změny v důsledku odlišného 
ekonomického přínosu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Příloha 4 – 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 na úrovni Unie včetně 
usnadnění přístupu k domácím zdrojům 
dodávek, přičemž se zohlední postupně:
diverzifikace zdrojů; diverzifikace
protistran; diverzifikace 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 105
Návrh nařízení
Příloha 4 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zabezpečení dodávek zemního plynu se 
měří na základě výpočtu přidané hodnoty 
projektu z hlediska krátkodobé 
a dlouhodobé odolnosti systému a zvýšení 
zbývající flexibility systému umožňující 
vyrovnat se s narušením dodávek podle 
různých scénářů a další kapacity získané 
v rámci projektu stanovené ve vztahu ke 
standardu pro infrastrukturu (pravidlo N-1) 
na regionální úrovni v souladu s čl. 6 odst. 
3 nařízení (EU) č. 994/2010;

(c) zabezpečení dodávek zemního plynu se 
měří na základě výpočtu přidané hodnoty 
projektu z hlediska krátkodobé 
a dlouhodobé odolnosti plynárenského
systému Unie a zvýšení zbývající 
flexibility systému umožňující vyrovnat se 
s narušením dodávek podle různých 
scénářů na úrovni Unie a další kapacity 
získané v rámci projektu stanovené ve 
vztahu ke standardu pro infrastrukturu 
(pravidlo N-1) na regionální úrovni 
v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 
994/2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Příloha 4 – bod 3 – písm. d
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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;

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;
v rámci tohoto měření se hodnotí náklady 
na snižování emisí, jehož se dosáhne 
prostřednictvím daného projektu, ve 
srovnání s náklady na úsporu téhož 
objemu emisí, jíž by bylo dosaženo 
prostřednictvím investic do alternativního 
osvědčeného postupu;

Or. en

Odůvodnění

Kritérium není kvantifikováno, a je tudíž jen obtížně použitelné jako základ k určení projektů 
společného zájmu.

Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Příloha 5 – 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 n+5.

(b) v plynárenství: scénáře poptávky, 
dovoz, domácí výrobu, dostupnost a cenu 
LNG, ceny paliva (včetně uhlí, zemního 
plynu a ropy), ceny elektřiny, zeměpisnou 
polohu plynových elektráren, umístění 
skladovacích zařízení, 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 n+5.

Or. en



PE480.775v01-00 62/68 PR\890818CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Příloha 5 – 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 členských 
států, kterým je poskytována finanční 
pomoc, tak aby stanovila rovnější 
podmínky soutěže a zajistila, aby byly 
odůvodněny relativně vyšší kapitálové 
náklady.

Or. en

Odůvodnění

Možnosti financování projektů energetické infrastruktury jsou spojeny s vyšším rizikem 
v členských státech, kterým je poskytována finanční pomoc, jež se odráží v relativně vyšších 
kapitálových nákladech a konkurenční nevýhodě vyplývající z analýzy nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 6 – návětí

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
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Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 6 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) udržitelnost z hlediska snižování 
emisí uhlíku;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s kritérii definovanými v čl. 4 odst. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 7 – návětí

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 výsledky 
tržních testů, dopady na ukazatele 
vymezené v příloze IV a pozitivní 
externality, jako jsou tyto dopady:

Or. en

Odůvodnění

Výsledky ostře sledovaných období se mohou v průběhu času výrazně lišit podle situačních 
faktorů a nepředstavují vždy spolehlivé ukazatele tržního potenciálu.

Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) odolnost systému včetně odolnosti vůči 
katastrofám a klimatu a zabezpečení 
systému, a to zejména pro evropské 
kritické infrastruktury ve smyslu směrnice 

(b) odolnost systému včetně odolnosti vůči 
katastrofám a klimatu a zabezpečení 
systému splňující bezpečnostní kritéria N-
1, a to zejména pro evropské kritické 
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2008/114/ES; infrastruktury ve smyslu směrnice 
2008/114/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 7 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) přispění k větší vyváženosti různých 
zdrojů dodávek a vstupních míst do 
plynárenské sítě Unie;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby všechna vstupní místa byla evidována a vyváženým způsobem přispívala 
k dodávání plynu do Evropy. Pokud se toho podaří dosáhnout, Evropa bude schopna 
předcházet situacím, jako je nadměrná závislost na dodávkách plynu z určitých zemí. Každý 
vstupní bod má svá specifika a může přispět k tomu, aby plyn byl do Evropy dodáván 
z různých zdrojů a po různých trasách. Existující infrastruktura by se měla dále rozšiřovat, 
aby bylo možné využívat její plný potenciál při nižších nákladech pro občany.

Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) U inteligentních sítí zohlední analýza 
nákladů a přínosů dopady na ukazatele 
uvedené v příloze III.

(8) U inteligentních sítí zohlední analýza 
nákladů a přínosů dopady na ukazatele 
uvedené v příloze IV.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Stávající souvislosti

Udržitelná, bezpečná, zajištěná a dostupná energie je jednou z velkých výzev, která spojuje 
Evropany z nejrůznějších sfér, od občanské společnosti až po osoby s rozhodovací funkcí, 
průmysl a ochránce životního prostředí. Navzdory tomu zaznamenala evropská energetická 
politika jen pomalý pokrok, na evropské úrovni jsou na ni vyčleňovány jen nevelké 
prostředky a na významu získala teprve nedávno, v Lisabonské smlouvě. Přestože Komise 
vytyčila v rámci energetické politiky řadu ambiciózních cílů, mezi něž patří 
konkurenceschopnost, zabezpečení dodávek, udržitelnost a dekarbonizace, jsme stále 
v situace, kdy vnitřní trh s energií není dostatečně integrovaný, některé geografické oblasti 
jsou do značné míry izolované, přístup k diverzifikovaným zdrojům energie, které přispívají 
k bezpečnosti dodávek energie, je nedostatečný a spotřebitelé i podniky postrádají hmatatelné 
výsledky v podobě příznivých cen a udržitelnosti. Celkový obraz této situace a značný stupeň 
vzájemné závislosti členských států si žádá celoevropský přístup. Musí být přijímána 
rychlejší, rozhodnější a koordinovanější opatření a je nezbytné, aby Evropa posílila svou 
úlohu v oblasti koordinace a integrace vnitrostátních snah.

Politické souvislosti

Evropská energetická politika si do roku 2020 stanovila jasné cíle: 20% snížení emisí 
skleníkových plynů (GHG), 20% podíl konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, 
20% zvýšení energetické účinnosti. Mezi prováděcí právní předpisy patří směrnice o systému 
pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů1, směrnice o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů2, směrnice o zachycování a ukládání oxidu uhličitého3, 
nařízení o zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu4, třetí energetický balíček5 a směrnice 
o energetické účinnosti, která je v současné době předmětem jednání mezi Parlamentem a 
Radou. Třetí energetický balíček představoval důležitý první krok na cestě k integrovanějšímu 
evropskému energetickému systému. Inspirativním dokumentem pro vytvoření návrhu 
komplexní politiky energetické sítě se stala také nedávná, z vlastního podnětu předložená 
zpráva o prioritách energetických infrastruktur pro rok 2020 a na další období 
(2011/2034(INI))6.

Překážky fungování přeshraničního trhu s energií

I přes jistý pokrok, jehož se podařilo v nedávné době dosáhnout, stále ještě existují překážky, 
které brání vzniku konkurenčního tržního prostředí: významné mezery mají středoevropské 
sítě pro přenos elektřiny. PřestožePřestože Rada stanovila jednotlivým členským státům 
minimální cíle v oblasti propojování sítí, tak aby do roku 2005 představovalo propojení 
elektroenergetických sítí 10 % stávající výrobní kapacity,tak ani v roce 2010 se devíti 

                                               
1 Směrnice 2009/29/ES.
2 Směrnice 2009/28/ES.
3 Směrnice 2009/31/ES.
4 Nařízení (EU) č. 994/2010.
5 Směrnice 2009/72/ES a 2009/73/ES a nařízení (ES) č. 713/2009, 714/2009 a 715/2009.
6 Zpravodaj: Francisco Sosa Wagner.
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členským státům nepodařilo této úrovně dosáhnout. Objem přenášené elektřiny se zvýšil 
o méně než polovinu, stejně jako tomu bylo i v předchozím desetiletí. Významně narostly 
rozdíly mezi průměrnými cenami plynu. Jen v souvislosti s druhým balíčkem pro vnitřní 
energetickou politiku probíhalo na začátku roku 2011 více než 60 řízení pro nesplnění 
povinnosti. Co se týče provedení třetího energetického balíčku, jejíž lhůta již uplynula (dne 
3. března 2011), vydala Evropská komise v nedávné době osm odůvodněných stanovisek, 
v nichž naléhavě vyzývá osm členských států, aby splnily své prováděcí povinnosti.

Překážky rozvoje přeshraniční energetické infrastruktury

Nové okolnosti energetické politiky s sebou nesou velkou potřebu budování nových 
infrastruktur. Jen v případě energetické infrastruktury s přeshraničním význam dosahuje 
odhadovaný objem investic, které bude třeba provést do roku 2020, výše 200 miliard EUR. 
Velmi zdlouhavé (v průměru 12 let) vnitrostátní postupy povolování energetických 
infrastruktur však stále často brání realizaci projektů a odrazují od investičních rozhodnutí 
v situaci, kdy narůstá odpor veřejnosti i zpoždění; v situaci, kdy uprostřed hluboké finanční 
krize nedostatek vhodných finančních nástrojů brání investicím.

Sporné otázky v návrhu nařízení o energetické infrastruktuře

Nové nařízení je pozitivní a důležitou iniciativou, jejímž cílem je urychlení vzniku vnitřního 
trhu s energií a uskutečnění cílů politiky EU v oblasti energetiky a klimatu. Díky uvolnění 
značného objemu investic může přispět ke znovuoživení hospodářského růstu a tvorbě 
pracovních míst v EU.
Návrh obsahuje plán modernizace a propojení energetických sítí. V oblasti elektroenergetiky 
stanovuje jako cíl zvýšení integrace trhu a konkurenceschopnosti, zabezpečení soustav a 
integraci energie z obnovitelných zdrojů, řešení problému decentralizované a nenastavitelné 
výroby energie za využití inteligentních sítí, připojení ke skladovacím zařízením a 
elektrickým dálnicím. V oblasti plynárenství lze dosáhnout bezpečnosti dodávek energie 
diverzifikací jejich zdrojů a tras, skladováním zkapalněného zemního plynu (LNG) a 
budováním obousměrného potrubí. Návrh rovněž podporuje dodávky surové ropy do zemí, 
které nemají přístup k moři, a budování potrubí pro zachycování a skladování uhlíku, které 
spojuje výrobní a skladovací zařízení.
Návrh vymezuje devět prioritních zeměpisných koridorů a tři tematické prioritní oblasti, 
stanoví pravidla pro identifikaci projektů společného zájmu a v každém členském státě zřizuje 
jediný orgán (fungující jako kontaktní místo pro celou agendu), který dohlíží na postupy 
povolování projektů společného zájmu a snaží se urychlit jejich průběh; navrhuje, aby pořadí 
projektů společného zájmu bylo stanoveno na základě analýzy nákladů a přínosů a aby na 
základě této analýzy byly stanoveny investiční náklady s ohledem na přeshraniční polohu 
místa, pokud by měl pro ně daný projekt přínos, rizikovějším projektům poskytuje pobídky a 
určuje podmínky způsobilosti k získání finanční pomoci Unie prostřednictvím nástroje pro 
propojení Evropy (CEF).

Tuto právní úpravu projektů lze zlepšit v několika oblastech:

a) Cílem procesu výběru projektů společného zájmu musí být evropeizace sítí
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Předkládání návrhů provozovatelů přenosových a přepravních soustav (TSO) a jejich analýza, 
kterou provádějí regionální skupiny, se řídí postupem zdola nahoru. Nově definován byl 
pojem předkladatele projektu a vyjasněna byla též otázka, jakým způsobem mají předkládat 
regionálním skupinám své zprávy. Řízení regionálních skupin, které odpovídají za výběr 
projektů veřejného zájmu, vypouští podrobná ustanovení týkající se rovnováhy sil 
zúčastněných stran, rozhodovacích procesů a mechanismů řešení sporů; při nedávných 
jednáních, která v souvislosti s otázkou řízení regionálních skupin proběhla na půdě Rady, byl 
zdůrazněn zájem členských států na zajištění národních „strategických zájmů“. Tato otázka 
má velký význam pro rozvoj jakékoli evropské infrastruktury.
Zajištění společného evropského zájmu by při výběru projektů mělo mít větší váhu než 
jednotlivé zájmy. Proces výběru projektů společného zájmu by měl probíhat v souladu 
s třetím legislativním balíčkem a desetiletým plánem Společenství pro rozvoj sítě, přičemž 
evropská perspektiva vnitřního trhu, určovaná pohledem shora, by měla doplňovat silně 
zakořeněný přístup zdola nahoru a přístup členských států. Významnou úlohu by měla plnit 
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), a to zejména pokud jde 
o zajišťování koordinace a souvislého rozšiřování sítí, hospodářsky účinných investic a 
zohlednění perspektivy spotřebitelů. Výběr projektů a jejich sloučení do skupin na regionální 
a následně i celounijní úrovni, při němž bude zohledňován větší počet kritérií a analýza 
nákladů a přínosů, napomůže objektivitě a konsenzuálnosti postupu sestavování seznamu 
projektů společného zájmu.

b) Návrh vytváří účinné nástroje pro budování infrastruktury
Rozvoj a budování přeshraniční infrastruktury energetických sítí naráželi v minulosti na řadu 
překážek, a očekává se, že ani do budoucna tomu nebude jinak, protože se jedná o citlivou 
rovnováhu mezi subsidiaritou a společným evropským zájmem.

Návrh se snaží najít v rámci tohoto procesu určitou cestu: popis prioritních koridorů objasní 
očekávaný přínos jednotlivých regionů k plnění cílů energetické politiky; rozhodovací 
procesy založené na konsensu uvnitř regionálních skupin budou předcházet jednostranným 
blokádám; účinnější způsob udělování povolení, tříletá lhůta a vymahatelné kontaktní místo 
pro vnitrostátní orgány, kde se budou vydávat povolení projektů, představují v rámci tohoto 
postupu klíčové nástroje; některé problémy by navíc mohly vyřešit i zvláštní pravomoci, které 
by byly přiděleny evropským koordinátorům a které by jim umožňovaly sledovat projekty, 
které se potýkají s realizačními obtížemi. Návrh dále počítá také s tím, že pokud by 
předkladatelé projektů nebyli schopni realizovat své projekty v plánovaných lhůtách, 
s výjimkou důvodů, které nemohli ovlivnit, a při realizaci těchto projektů došlo k závažným 
zpožděním, byly stanovené jasně vymezené lhůty a postupy, které by umožnily zapojit do 
jejich realizace nové předkladatele projektů, kteří by buď přispěli svým úsilím, nebo by tyto 
projekty převzali.
Máme-li zajistit územní soudržnost Unie, potřebujeme účinné nástroje, s jejichž pomocí 
budeme schopni překonat prohlubující se zeměpisné rozdíly a izolovanosti. K zajištění 
účinnosti stanovených opatření a překonání překážek je nutno zavést nástroje, které umožní 
zaměřit činnost zúčastněných stran tak, aby byla v souladu se společnými cíli soudržnosti a 
které sníží administrativní zátěž spojenou s budováním přeshraničních sítí.

c) Návrh přináší další podporu spolupráce a koordinace provozovatelů sítí, aby 
přinášela očekávané výsledky
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Různé členské státy plní cíle evropské politiky týkající se rozsáhlejšího propojení a výroby 
energie z obnovitelných zdrojů různě rychlým tempem. Dojde-li k tomu, že evropské 
prostředky budou přidělovány členským státům, které dosáhly malého pokroku, vznikne tím 
pro tyto členské státy morální riziko, protože ti, kdo mají zpoždění, budou těžit z náskoku 
těch, kdo je předešli, a čekat na investiční pobídky. Pokud by bylo možné, aby se na realizaci 
projektů financovaných z evropských prostředků podílel větší počet provozovatelů (3+), 
zvýšila by se tím tolik potřebná spolupráce mezi provozovateli přenosových a přepravních 
sítí, využitelnost získaného know-how, důvěra mezi tržními aktéry a rychlost integrace trhu.

Spolupráce a lepší systémová správa je nezbytnou podmínkou pro zajištění toho, aby 
provozovatelé přenosových a přepravních soustav využívali a provozovali energetické sítě 
optimálním způsobem. Narůstající technologická složitost nové skladby zdrojů energie, daná 
významným podílem energie z obnovitelných zdrojů, zvýšila v sítích závislých na větším 
počtu zdrojů riziko nedostatečné koordinace, nebo dokonce i přerušení dodávek energie. 
Shromažďování a monitorování informací o přeshraničním obchodu s energií se může stát 
významným nástrojem pro účinné provozování sítí energetické infrastruktury a rovněž i pro 
budoucí plánování. Velký význam má rovněž optimalizace využívání infrastruktury z hlediska 
spotřebitelů. ENTSO pro elektřinu a ENTSO pro plyn předloží Komisi návrhy koncepce a 
náležité provádění a v reálném čase probíhající koordinace provozu evropské energetické 
struktury.

d) Zvyšování objemu investic
Klíčovým faktorem je uvolnění soukromých investic. Návrh předpokládá vytvoření 
mechanismu pro přidělování přeshraničních nákladů v závislosti na přínosech zúčastněných 
členských států. Nařízení obsahuje ustanovení, na jejichž základě získávají vnitrostátní 
regulační orgány určitou úlohu při vytváření investičních pobídek odpovídajících rizikům, 
která nesou předkladatelé projektů. Může se ukázat, že ke zvýšení objemu investic bude 
nezbytné vytvořit jasnější evropské pokyny nebo stanovit jako měřítko určité osvědčené 
postupy.
Neobchodní životaschopnost zůstala klíčovým kritériem způsobilosti k získání finanční 
podpory EU v rámci nástroje pro propojení Evropy (CEF), což má zásadní význam jako 
způsob, jak předejít narušování trhu a omezit veřejnou podporu pouze na ty projekty, které 
mají pozitivní externality, v rámci tržních mechanismů by je však nebylo možné realizovat. 
Velmi důležitým nástrojem se stane těsná vazba mobilizace prostředků ze soukromých zdrojů 
pro účely jejich investování do projektů společného zájmu na finanční nástroje, které jsou 
součástí nástroje pro propojení Evropy (CEF). Strukturální fondy budou vedle toho sloužit 
k financování inteligentních sítí pro distribuci energie, které mají místní nebo regionální 
význam. Tyto dva zdroje financování se tedy budou vzájemně doplňovat. Členské státy by se 
měly na druhé straně řídit evropskými pravidly trhu s energií, aby mohly využívat evropské 
nástroje financování v rámci nástroje pro propojení Evropy (CEF).


