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Pozměňovací návrh 27
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Evropská komise by mezi své priority 
týkající se energetické infrastruktury měla 
zahrnout specifickou situaci 
energetických systémů ostrovů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 28
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Z hodnocení současného rámce TEN-E 
jednoznačně vyplynulo, že tato politika, 
jakkoli má značný přínos pro vybrané 
projekty, neboť je politicky zviditelňuje, 
postrádá vizi, zaměření a flexibilitu pro 
nápravu zjištěných nedostatků 
v infrastruktuře.

(5) Z hodnocení současného rámce TEN-E 
jednoznačně vyplynulo, že tato politika, 
jakkoli má značný přínos pro vybrané 
projekty, neboť je politicky zviditelňuje, 
postrádá vizi, zaměření a flexibilitu pro 
nápravu zjištěných nedostatků 
v infrastruktuře a Evropská unie není 
zdaleka připravena čelit budoucím výzvám 
v této oblasti. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Současné ekonomické prostředí klade 
ještě větší důraz na přijetí integrovaného 
přístupu v otázkách energetiky, a to
s ohledem na ekonomické, 
environmentální a sociální aspekty. Je 
nutné věnovat pozornost sekundárním 
pozitivním a negativním dopadům 
realizace nezbytných prací, aby byl ve 
střednědobém i dlouhodobém výhledu
zajištěn přístup všech evropských občanů 
k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné 
energii.

Or. pt

Pozměňovací návrh 30
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Urychlení rekonstrukce stávající 
a zavedení nové energetické infrastruktury 
je zásadním předpokladem dosažení cílů 
politik Unie v oblasti energetiky a klimatu, 
kterými je dotvoření vnitřního trhu 
s energií, zaručení bezpečnosti dodávek 
energie, zejména pokud jde o plyn a ropu, 
snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, 
zvýšení podílu obnovitelné energie 
v konečné spotřebě energie na 20 % 
a dosažení 20% zvýšení energetické 
účinnosti do roku 2020. Současně musí 
Unie v delším časovém horizontu do roku 
2050 připravit svou infrastrukturu na 
pokračování přechodu na bezuhlíkové 
energetické systémy.

(6) Urychlení rekonstrukce stávající 
a zavedení nové energetické infrastruktury 
je zásadním předpokladem dosažení cílů 
politik Unie v oblasti energetiky a klimatu, 
kterými je dotvoření vnitřního trhu 
s energií, zaručení bezpečnosti dodávek 
energie, zejména pokud jde o plyn a ropu, 
snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, 
zvýšení podílu obnovitelné energie 
v konečné spotřebě energie na 20 % 
a dosažení 20% zvýšení energetické 
účinnosti do roku 2020. Současně musí 
Unie v delším časovém horizontu do roku 
2050 připravit svou infrastrukturu na 
v podstatě úplný přechod na bezuhlíkové 
energetické systémy a jejím cílem je do 
roku 2020 zastavit a zvrátit úbytek 
biologické rozmanitosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Iosif Matula

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Urychlení rekonstrukce stávající 
a zavedení nové energetické infrastruktury 
je zásadním předpokladem dosažení cílů 
politik Unie v oblasti energetiky a klimatu, 
kterými je dotvoření vnitřního trhu 
s energií, zaručení bezpečnosti dodávek 
energie, zejména pokud jde o plyn a ropu, 
snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, 
zvýšení podílu obnovitelné energie 
v konečné spotřebě energie na 20 % 
a dosažení 20% zvýšení energetické 
účinnosti do roku 2020. Současně musí 
Unie v delším časovém horizontu do roku 
2050 připravit svou infrastrukturu na 
pokračování přechodu na bezuhlíkové 
energetické systémy.

(6) Urychlení rekonstrukce stávající 
energetické infrastruktury, dokončení 
probíhajících prací a zavedení nové 
energetické infrastruktury je zásadním 
předpokladem dosažení cílů politik Unie 
v oblasti energetiky a klimatu, kterými je 
dotvoření vnitřního trhu s energií, zaručení 
bezpečnosti dodávek energie, zejména 
pokud jde o plyn a ropu, snížení emisí 
skleníkových plynů o 20 %, zvýšení podílu 
obnovitelné energie v konečné spotřebě 
energie na 20 % a dosažení 20% zvýšení 
energetické účinnosti do roku 2020. 
Současně musí Unie v delším časovém 
horizontu do roku 2050 připravit svou 
infrastrukturu na pokračování přechodu na 
bezuhlíkové energetické systémy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Navzdory své právní existenci 
vymezené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. 
července 2009 o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou a ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES ze dne 13. července 2009 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se 

(7) Navzdory své právní existenci 
vymezené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. 
července 2009 o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou a ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES ze dne 13. července 2009 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
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zemním plynem zůstává vnitřní trh 
s energií roztříštěný kvůli nedostatečnému 
propojení vnitrostátních energetických sítí. 
Sítě integrované v rámci celé Unie však 
mají zásadní význam pro zajištění 
konkurenceschopného a dobře fungujícího 
integrovaného trhu pro podporu růstu 
a udržitelného rozvoje.

zemním plynem zůstává vnitřní trh 
s energií roztříštěný kvůli nedostatečnému 
propojení vnitrostátních energetických sítí. 
Sítě integrované v rámci celé Unie
a zavedení infrastruktury inteligentních 
sítí, umožňující vyšší energetickou 
účinnost, a zahrnutí distribuovaných 
zdrojů obnovitelné energie však mají 
zásadní význam pro zajištění 
konkurenceschopného a dobře fungujícího 
integrovaného trhu pro podporu růstu 
založeného na účinném využívání zdrojů 
a udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Energetická infrastruktura Unie by 
měla být modernizována, aby se předešlo 
a aby se zvýšila její odolnost vůči 
přírodním nebo člověkem způsobeným 
katastrofám, nepříznivým účinkům změny 
klimatu a hrozbám pro její bezpečnost, 
zejména pokud jde o evropské kritické 
infrastruktury stanovené ve směrnici Rady 
2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 
o určování a označování evropských 
kritických infrastruktur a o posouzení 
potřeby zvýšit jejich ochranu.

(8) Energetická infrastruktura Unie by 
měla být modernizována, aby se předešlo 
a aby se zvýšila její odolnost vůči 
přírodním nebo člověkem způsobeným 
katastrofám, nepříznivým účinkům změny 
klimatu a hrozbám pro její bezpečnost
prostřednictvím decentralizované 
struktury směřující k energetické 
soběstačnosti místních území, zejména 
pokud jde o evropské kritické 
infrastruktury stanovené ve směrnici Rady 
2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 
o určování a označování evropských 
kritických infrastruktur a o posouzení 
potřeby zvýšit jejich ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Nuno Teixeira
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Nejvzdálenější regiony jsou ve větší 
míře závislé na dovozu fosilních paliv, což 
přináší dodatečné náklady na jejich růst 
a ekonomický rozvoj. Je nutné podporovat 
roli těchto regionů coby přírodních 
laboratoří obnovitelných zdrojů energie 
a přepravu energie a zemního plynu 
prostřednictvím rozvoje projektů 
veřejného zájmu zaměřených na 
rozmanitost regionální energetické 
základny, zlepšení udržitelnosti 
a energetické účinnosti a přispívat též 
k dosažení cílů vytyčených ve strategii 
Evropa 2020.

Or. pt

Pozměňovací návrh 35
Iosif Matula

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Toto nařízení stanoví pravidla pro 
včasný rozvoj a interoperabilitu 
transevropských energetických sítí, aby se 
dosáhlo cílů v oblasti energetické politiky 
uvedených ve Smlouvě, kterými je zajistit 
fungování vnitřního trhu s energií 
a bezpečnost dodávek energie v Unii 
a podporovat energetickou účinnost, 
úsporu energie, rozvoj nových 
a obnovitelných forem energie a propojení 
energetických sítí. Sledováním těchto cílů 
tento návrh přispívá k inteligentnímu 
a udržitelnému růstu podporujícímu 
začlenění a přináší celé Evropské unii 
výhody v podobě konkurenceschopnosti 

(13) Toto nařízení stanoví pravidla pro 
včasný rozvoj a interoperabilitu 
transevropských energetických sítí, aby se 
dosáhlo cílů v oblasti energetické politiky 
uvedených ve Smlouvě, kterými je zajistit 
fungování vnitřního trhu s energií 
a bezpečnost dodávek energie v Unii, snížit 
závislost na dovozu, podporovat 
energetickou účinnost, úsporu energie, 
rozvoj nových a obnovitelných forem 
energie a propojení energetických sítí. 
Sledováním těchto cílů tento návrh přispívá 
k inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění a přináší celé 
Evropské unii výhody v podobě 
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a hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

konkurenceschopnosti a hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 36
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 а (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13а) S ohledem na dosažení cílů v oblasti 
energetické politiky by mělo toto nařízení 
stimulovat pořádání konzultací 
s regionálními orgány, které jsou 
v určitých etapách zapojeny do procesu 
udělování povolení.

Or. bg

Pozměňovací návrh 37
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Určování projektů společného zájmu 
by mělo být založeno na společných, 
transparentních a objektivních kritériích 
s ohledem na jejich přínos pro cíle 
energetické politiky. U elektřiny a plynu by 
navrhované projekty měly být součástí 
nejnovějšího dostupného desetiletého plánu 
rozvoje sítě. Tento plán by měl vzít 
v úvahu zejména závěry ze zasedání 
Evropské rady ze dne 4. února, pokud jde 
o nutnost integrovat okrajové trhy 
s energií.

(15) Určování projektů společného zájmu 
by mělo být založeno na společných, 
transparentních a objektivních kritériích 
s ohledem na jejich přínos pro cíle 
energetické politiky. U elektřiny a plynu by 
navrhované projekty měly být součástí 
nejnovějšího dostupného desetiletého plánu 
rozvoje sítě. Tento plán by měl vzít 
v úvahu zejména závěry ze zasedání 
Evropské rady ze dne 4. února, pokud jde 
o nutnost integrovat okrajové trhy s energií 
a zajistit vybudování infrastruktury 
inteligentních sítí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Karima Delli

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 energetické infrastruktury, a 
v rámci prioritní tematické oblasti
zavádění inteligentních sítí. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Michael Theurer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Projekty společného zájmu by měly 
být uskutečněny co nejrychleji a měly by 
být pečlivě sledovány a vyhodnocovány 
a zároveň by měla být minimalizována 
administrativní zátěž pro předkladatele 
projektů. Komise by měla jmenovat 
evropské koordinátory projektů, které se 
ocitnou v obzvláštních nesnázích.

(18) Projekty společného zájmu by měly 
být uskutečněny co nejrychleji a měly by 
být pečlivě sledovány a vyhodnocovány 
a zároveň by měla být minimalizována 
administrativní zátěž především pro 
předkladatele projektů z řad malých 
a středních podniků. Komise by měla 
jmenovat evropské koordinátory projektů, 
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které se ocitnou v obzvláštních nesnázích.
Or. de

Pozměňovací návrh 40
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Projekty společného zájmu by měly 
být uskutečněny co nejrychleji a měly by 
být pečlivě sledovány a vyhodnocovány 
a zároveň by měla být minimalizována 
administrativní zátěž pro předkladatele 
projektů. Komise by měla jmenovat 
evropské koordinátory projektů, které se 
ocitnou v obzvláštních nesnázích.

(18) Projekty společného zájmu by měly 
být uskutečněny co nejrychleji a měly by 
být pečlivě sledovány a vyhodnocovány 
a zároveň by měla být minimalizována 
administrativní zátěž pro předkladatele 
projektů. Komise by měla jmenovat 
evropské koordinátory a poskytnout 
pomoc v případě projektů, které se ocitnou 
v obzvláštních nesnázích, aby nedošlo 
k ohrožení jejich osudu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 41
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Projektům společného zájmu by měl 
být přidělen „prioritní status“ na 
vnitrostátní úrovni s cílem zajistit jejich 
rychlé administrativní zpracování. 
Vnitrostátní orgány považují projekty 
společného zájmu za projekty ve veřejném 
zájmu. Projekty, které mají nepříznivý 
dopad na životní prostředí, by měly být 
povoleny z důvodů převažujícího 
veřejného zájmu, budou-li splněny všechny 
podmínky stanovené podle směrnic 
92/43/ES a 2000/60/ES.

(20) Projektům společného zájmu by měl 
být přidělen „prioritní status“ na 
vnitrostátní úrovni s cílem zajistit jejich 
rychlé administrativní zpracování. 
Vnitrostátní orgány považují projekty 
společného zájmu za projekty ve veřejném 
zájmu. Projekty, které mají nepříznivý 
dopad na životní prostředí, by měly být 
povoleny z důvodů převažujícího 
veřejného zájmu, budou-li splněny všechny 
podmínky stanovené podle směrnic 
92/43/ES a 2000/60/ES. Je potřeba podle 
hierarchie důležitosti a v zájmu nákladové 
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efektivity určit, která infrastruktura by 
mohla být minimalizována 
prostřednictvím politik energetické 
účinnosti, která stávající vnitrostátní nebo 
přeshraniční infrastruktura může být 
zlepšena nebo modernizována a kde je 
nutné vybudovat novou infrastrukturu 
a kde může být vystavěna souběžně 
s existující energetickou nebo dopravní 
infrastrukturou.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zřízení jednoho příslušného orgánu na 
vnitrostátní úrovni, který by integroval 
nebo koordinoval všechny postupy při 
udělování povolení (tzv. „jednotného 
kontaktního místa“), by mělo snížit 
složitost, zvýšit účinnost a transparentnost 
a pomoci zlepšit spolupráci mezi 
členskými státy.

(21) Zřízení jednoho příslušného orgánu na 
vnitrostátní úrovni, členem jehož 
rozhodovacího orgánu je zmocněný 
vedoucí příslušného regionálního orgánu 
a který by koordinoval všechny postupy při 
udělování povolení (tzv. „jednotného 
kontaktního místa“), by mělo snížit 
složitost, zvýšit účinnost a transparentnost 
a pomoci zlepšit spolupráci mezi 
členskými státy.

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zřízení jednoho příslušného orgánu na 
vnitrostátní úrovni, který by integroval 

(21) Zřízení jednoho příslušného orgánu na 
vnitrostátní úrovni, který by integroval 
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nebo koordinoval všechny postupy při 
udělování povolení (tzv. „jednotného 
kontaktního místa“), by mělo snížit 
složitost, zvýšit účinnost a transparentnost 
a pomoci zlepšit spolupráci mezi 
členskými státy.

nebo koordinoval všechny postupy při 
udělování povolení (tzv. „jednotného 
kontaktního místa“), by mělo snížit 
složitost, zvýšit účinnost a transparentnost 
a pomoci zlepšit spolupráci mezi 
členskými státy organizováním společných 
pracovních skupin mezi příslušnými 
institucemi.

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Při plánování jednotlivých 
transevropských sítí by se měla 
upřednostňovat integrace dopravních, 
komunikačních a energetických sítí, 
s cílem zaručit minimální závazek daného 
území a pokud možno vždy zajistit 
opětovné využití stávajících a/nebo 
bývalých tras a tím minimalizovat 
sociální, ekonomické, ekologické 
a finanční dopady na toto území.

Or. it

Pozměňovací návrh 45
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Navzdory existenci zavedených norem 
pro účast veřejnosti při rozhodovacích 
postupech týkajících se životního prostředí 
jsou zapotřebí další opatření, která zajistí 

(22) Navzdory existenci zavedených norem 
pro účast veřejnosti při rozhodovacích 
postupech týkajících se životního prostředí 
jsou zapotřebí další opatření, která zajistí 
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co nejvyšší standardy průhlednosti a účasti 
veřejnosti u všech příslušných otázek 
v rámci postupu udělování povolení 
projektům společného zájmu.

splnění minimálních standardů
průhlednosti a účasti veřejnosti u všech 
příslušných otázek v rámci postupu 
udělování povolení projektům společného 
zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Při plánování a definování 
energetických infrastruktur, zejména 
pokud jsou podporovány dopravními 
sítěmi a/nebo jsou s nimi integrovány, se 
nesmí počítat s tranzitem konvojů 
přepravujících uhlovodíky v rámci 
obytných oblastí nebo v jejich blízkosti, 
aby se zabránilo ohrožení bezpečnosti
obyvatel.

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Luís Paulo Alves

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 

(24) Investice do transevropské 
energetické infrastruktury nabývá na 
významu vzhledem k potenciálu rozvoje 
zaměstnanosti a vytváření pracovních 
míst. Proto vzhledem k naléhavosti rozvoje 
energetických infrastruktur musí 
zjednodušení postupů udělování povolení 
doprovázet jasná lhůta pro vydání 
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ohrozit vysoké standardy ochrany 
životního prostředí a účasti veřejnosti.

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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Karima Delli

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 a plynu 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadňuje včasné provádění projektů 
společného zájmu urychlením procesu 
udělování povolení a zvyšováním účasti
veřejnosti;

b) usnadňuje včasné provádění projektů 
společného zájmu urychlením procesu 
udělování povolení a stanovením 
minimálních požadavků pro účast 
veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – 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, přepravu ropy nebo skladování 
elektřiny nebo zemního plynu, nacházející 
se v rámci Evropské unie nebo propojující 
EU a jednu nebo více třetích zemí;

(Tento pozměňovací návrh platí na celý 
text.)

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se vypustit z textu návrhu infrastrukturu pro přepravu CO2. Pokud bude návrh 
přijat, měly by se odpovídajícím způsobem upravit mimo jiné články 3, 4, 12, 15 a Přílohy I, II 
a III. 
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 Pozměňovací návrh 51
Alain Cadec

 Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „projektem společného zájmu“ se 
rozumí projekt, který je nezbytný pro 
realizaci prioritních koridorů a oblastí 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I;

4. „projektem společného zájmu“ se 
rozumí projekt, který je nezbytný pro 
realizaci prioritních koridorů a oblastí 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I a který posílí růst 
a zaměstnanost na daných územích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Lena Kolarska-Bobińska

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

Odůvodnění

Přesunuto na konec článku, aby byl článek v souladu se skutečným harmonogramem 
rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh 53
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S cílem určit projekty společného zájmu 
Komise zřídí regionální skupinu (dále jen 
„skupina“) vymezenou v příloze III bodě 1 
na základě každého prioritního koridoru 
a oblasti a jejich příslušného zeměpisného 
pokrytí stanoveného v příloze I.

2. S cílem určit projekty společného zájmu 
Komise zřídí regionální skupinu (dále jen 
„skupina“) vymezenou v příloze III bodě 1 
na základě každého prioritního koridoru 
a oblasti a jejich příslušného zeměpisného 
pokrytí stanoveného v příloze I. Každá 
skupina bude provádět svou práci na 
základě již dříve schválených podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jestliže skupiny nebo jiné subjekty
existující před vstupem tohoto nařízení 
v platnost již pracovaly na vybraných 
projektech významných pro energetické 
systémy EU, budou skupiny uvedené 
v odst. 2 brát práci, kterou tyto skupiny či 
subjekty odvedly, náležitě v úvahu. Pokud 
se již existující skupiny nebo jiné subjekty 
předem dohodly na projektech nebo 
seznamech projektů, na kterých má EU 
velký zájem, budou informace o těchto 
projektech nebo seznamech projektů 
předány skupinám uvedeným v odst. 2 
a budou tvořit základ při výběru projektů 
společného zájmu.
Ustanovení čl. 2 odst. 5 písm. a) nebude 
mít žádný dopad na práva předkladatelů 
projektů předložit členům příslušné 
skupiny žádost o zařazení svého projektu 
(projektů) mezi projekty společného 
zájmu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Lena Kolarska-Bobińska

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 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 předběžný souhlas 
členského státu (států), na jejichž území se 
projekt vztahuje, a to před jeho zařazením 
do konečného navrhovaného seznamu 
předloženého podle odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud nějaký návrh projektu nezíská 
předběžný souhlas některého členského 
státu, musí tento členský stát předložit 
skupině písemné vysvětlení své námitky. 
Poté, co předkladatelé projektu dostanou 
možnost vyřešit předmět námitky, může 
skupina jednomyslně bez jednoho člena 
schválit zařazení projetu do 
navrhovaného seznamu s poznámkou 
o námitce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Lena Kolarska-Bobińska

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 čtyř 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 rámci desetiletých plánů 
rozvoje sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise sestaví na základě 
regionálních seznamů, které skupiny 
schválí, celounijní seznam projektů 
společného zájmu. Tento seznam bude 
každé dva roky přezkoumáván a v případě 
potřeby aktualizován. První seznam bude 
přijat nejpozději 31. července 2013.

Or. en



PE488.022v02-00 20/75 AM\901813CS.doc

CS

(Viz pozměňovací návrh 1)

Odůvodnění

Přesunuto z odst. 1 z důvodu časového harmonogramu.

Pozměňovací návrh 59
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V návaznosti na rozhodnutí Komise 
o přijetí uvedené v odstavci 1 se projekty 
společného zájmu stanou nedílnou součástí 
příslušných regionálních investičních plánů 
podle článku 12 nařízení (ES) č. 714/2009 
a (ES) č. 715/2009 a příslušných národních 
desetiletých plánů rozvoje sítě podle 
článku 22 směrnic 72/2009/ES 
a 73/2009/ES a podle potřeby i dalších 
relevantních národních plánů 
infrastruktury. Těmto projektům je udělena 
nejvyšší možná priorita v rámci každého 
z těchto plánů.

7. V návaznosti na rozhodnutí Komise se 
projekty společného zájmu stanou nedílnou 
součástí příslušných regionálních 
investičních plánů podle článku 12 nařízení 
(ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 
a příslušných národních desetiletých plánů 
rozvoje sítě podle článku 22 směrnic 
72/2009/ES a 73/2009/ES a podle potřeby 
i dalších relevantních národních plánů 
infrastruktury. Těmto projektům je udělena 
nejvyšší možná priorita v rámci každého 
z těchto plánů.

Or. en

(Viz přesun odst. 1 za odst. 6)

Pozměňovací návrh 60
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) projekt vykazuje ekonomickou, sociální 
a environmentální životaschopnost a dále 

b) potenciální přínos projektu 
hodnoceného podle příslušných kritérií 
uvedených v odst. 2 převažuje nad 
náklady a dále
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Or. en

Pozměňovací návrh 61
Nuno Teixeira

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 nejvzdálenějšího regionu 
nebo 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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 62
Luís Paulo Alves

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, s výjimkou izolovaných 
energetických systémů ostrovů, 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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 63
Karima Delli
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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, 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, s výjimkou projektů patřících do 
kategorie uvedené v bodě 1 písm. e)
přílohy II;

Or. en

Odůvodnění

Aby infrastruktura inteligentních sítí představovala společný zájem, nemělo by být nezbytné, 
aby se týkala více členských států.

Pozměňovací návrh 64
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Lena Kolarska-Bobińska
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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, prostřednictvím – mimo jiné 
– přenosu energie z obnovitelných zdrojů 
do hlavních míst spotřeby a úložišť;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– interoperabilita a bezpečný provoz
systému;

– zabezpečení dodávek, mimo jiné 
prostřednictvím interoperability 
a bezpečného a spolehlivého provozu 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zapojení zařízení nové generace do sítě, 
a to včetně obnovitelné energie, 
umožňující odvádění energie; 

Or. en

Odůvodnění

EU čelí velké výzvě spočívající v nahrazení starých, neefektivních elektráren, nešetrných 
k životnímu prostředí, např. zařízení používajících fosilní paliva. Po celé EU budou vyrůstat 
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nové elektrárny, a to i v oblasti, kde je síť nevyvinutá nebo potřebuje zmodernizovat. Nařízení 
by proto mělo vytvořit pobídky pro investice do nových elektráren prostřednictvím podpory 
nutného rozvoje sítě, který umožní připojení nových zařízení do sítě. 

Pozměňovací návrh 68
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b – návětí

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 
projekt významně přispívá k udržitelnému 
rozvoji a alespoň k jednomu z těchto 
zvláštních kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Lena Kolarska-Bobińska

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, 
prostřednictvím – mimo jiné –
diverzifikace zdrojů dodávek, partnerů 
a tras;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b – odrážka 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– hospodářská soutěž, mj. prostřednictvím 
diverzifikace zdrojů dodávek, partnerů 
a tras;

– hospodářská soutěž, prostřednictvím –
mimo jiné – diverzifikace zdrojů dodávek, 
partnerů a tras;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zabezpečení dodávek energie snižující 
závislost na jednom zásobovacím zdroji 
nebo trase;

– zabezpečení dodávek energie, mimo jiné 
cestou diverzifikace zásobovacích zdrojů,
dodávajících partnerů a tras;

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, proč jsou kritéria zabezpečení dodávek v odvětví ropy a plynu jiná.

Pozměňovací návrh 72
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Každá skupina seřadí projekty, které 
přispívají k zavedení týchž prioritních 
koridorů a oblastí. Každá skupina 
definuje podmínky a metodu řazení 
a relativní váhu kritérií stanovených 
v druhém pododstavci a v odstavci 2; 
řazení může proto vést k všeobecnému 
seskupování projektů.
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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.

V této souvislosti a při zajištění rovných 
příležitostí pro projekty, na nichž se 
podílejí okrajové členské státy, je nutno 
věnovat patřičnou pozornost:
a) naléhavosti každého navrhovaného 
projektu z hlediska plnění cílů energetické 
politiky EU, jimiž je integrace trhu 
a hospodářská soutěž, dále udržitelnosti 
a bezpečnosti dodávek energie;
b) počtu členských států, kterých se každý 
projekt dotkne, a
c) jejich komplementaritě s ohledem na 
ostatní navrhované projekty.
U projektů „inteligentních sítí“, které 
spadají do kategorie stanovené v příloze II 
bodě 1 písm. e), se bude řazení týkat 
projektů, které se dotýkají dvou stejných 
členských států, a náležitou pozornost je 
třeba věnovat také počtu uživatelů, jež 
projekt ovlivní, roční spotřebě energie 
a podílu energie z jiných než 
nastavitelných zdrojů v oblasti pokryté 
těmito uživateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Karima Delli

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 jsou
energetické úspory a účinnost, vyšší podíl 
energie z obnovitelných zdrojů, integrace 
trhu a hospodářská soutěž, dále 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 
energie 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

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. 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. Tato opatření 
by měla být přijímána v úzké spolupráci 
s příslušnými národními regulačními 
orgány a provozovateli přepravních 
soustav.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 31. března každého roku 
následujícího po roce výběru projektu jako 
projektu společného zájmu podle článku 4 
předloží předkladatelé projektů výroční 
zprávu, a to u projektů spadajících do 
kategorií stanovených v příloze II bodech 1 
a 2 agentuře a u projektů spadajících do 
kategorií uvedených v příloze II bodech 3 
a 4 příslušné skupině. Tato zpráva 
podrobně pojedná o:

3. Do 31. března každého roku 
následujícího po roce výběru projektu jako 
projektu společného zájmu podle článku 4 
předloží předkladatelé projektů výroční 
zprávu, a to u projektů spadajících do 
kategorií stanovených v příloze II bodech 1 
a 2 agentuře a u projektů spadajících do 
kategorií uvedených v příloze II bodech 3 
a 4 příslušné skupině. Zpráva bude 
předložena i dotčeným příslušným 
orgánům uvedeným v článku 9. Tato 
zpráva podrobně pojedná o:

Or. en

Odůvodnění

Tato informace by se měla předávat také příslušným orgánům, které mají přidělenu roli 
zajišťování povolování těchto projektů, nikoli skupinám nebo Agentuře pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 76
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura nebo příslušná skupina může 
požádat, aby zprávu vypracoval nebo před 
předáním přezkoumal nezávislý externí 
odborník. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do tří měsíců od obdržení výroční 
zprávy předloží agentura skupinám 
souhrnnou zprávu o projektech společného 
zájmu spadajících do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, ve 
které zhodnotí dosažený pokrok a navrhne 
opatření vedoucí k nápravě případných 
zpoždění a obtíží. Toto hodnocení 
v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 8 a 9 
nařízení (ES) č. 713/2009 rovněž zahrnuje 
důsledné uplatňování celounijních plánů 
rozvoje sítě s ohledem na prioritní koridory 
a oblasti energetické infrastruktury 
stanovené v příloze I.

4. Do tří měsíců od obdržení výroční 
zprávy předloží agentura skupinám 
souhrnnou zprávu o projektech společného 
zájmu spadajících do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, ve 
které zhodnotí dosažený pokrok a navrhne 
opatření vedoucí k nápravě případných 
zpoždění a obtíží. Tato opatření mohou 
zahrnovat sankce za zbytečné prodlevy, 
které zaviní předkladatelé projektu. Toto 
hodnocení v souladu s ustanoveními čl. 6 
odst. 8 a 9 nařízení (ES) č. 713/2009 
rovněž zahrnuje důsledné uplatňování 
celounijních plánů rozvoje sítě s ohledem 
na prioritní koridory a oblasti energetické 
infrastruktury stanovené v příloze I.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být možné postihovat předkladatele za prodlení, která způsobí.

Pozměňovací návrh 78
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 vytvoření a uvedení projektu 
společného zájmu do provozu opozdí 
oproti prováděcímu plánu, s výjimkou
mimořádných důvodů, za něž předkladatel 
projektu nenese odpovědnost, pak:

Or. en
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(Viz pozměňovací návrhy k odrážkám; o všech pozměňovacích návrzích k tomuto odstavci by 
se mělo hlasovat společně)

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska Rady. Tento pozměňovací návrh je zapotřebí pro vyjasnění veřejné 
soutěže pro případ, kdy dojde ke zpoždění projektu. Původní znění nestanoví, jak by Komise 
měla tento prostup provádět. Kromě toho najít nového předkladatele umí a je schopen 
příslušný orgán, a nikoli Komise.

Pozměňovací návrh 79
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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) pokud jsou opatření uvedená v čl. 22 
odst. 7 písm a), b) nebo c) směrnice 
2009/72/ES a 2009/73/ES platná podle 
příslušných vnitrostátních zákonů, zajistí 
vnitrostátní regulační orgány uskutečnění 
investice.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k návětí odstavce; o všech pozměňovacích návrzích k tomuto odstavci 
by se mělo hlasovat společně)

Pozměňovací návrh 80
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 – písm. b
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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) Pokud opatření vnitrostátních 
regulačních orgánů dle odst. 6 písm. a) 
nestačí pro zajištění uskutečnění investice, 
nebo pokud nejsou opatření použitelná, 
předkladatel projektu vybere třetí stranu, 
která bude projekt financovat nebo 
realizovat. Předkladatel projektu tak učiní 
před tím, než prodleva oproti datu uvedení 
prováděcího plánu do provozu překročí 
dva roky.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k návětí odstavce; o všech pozměňovacích návrzích k tomuto odstavci 
by se mělo hlasovat společně)

Pozměňovací návrh 81
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Pokud není vybrána třetí strana 
v souladu s písmenem b), jmenuje 
vnitrostátní regulační orgán nebo členský 
stát do dvou měsíců třetí stranu, která 
bude financovat nebo realizovat projekt 
a kterou předkladatel projektu bude 
akceptovat.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k návětí odstavce; o všech pozměňovacích návrzích k tomuto odstavci 
by se mělo hlasovat společně)

Pozměňovací návrh 82
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 – písm. b b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) Pokud je zpoždění oproti datu uvedení 
do provozu uvedenému v prováděcím 
plánu delší než dva roky a dva měsíce, 
může dotčený příslušný orgán uvedený 
v článku 9 vyhlásit výzvu k předkládání 
návrhů na výstavbu projektu podle 
dohodnuté časové osy otevřenou pro 
všechny předkladatele projektů. Přednost 
bude dána předkladatelům projektu 
a investorům z členských států regionální 
skupiny, v rámci které je příslušný projekt 
rozvíjen. Vnitrostátní regulační orgány 
mohou v případě nutnosti poskytnout, 
s výhradou schválení Komise, další 
pobídky doplňující pobídky přijaté dle 
článku 14 jako součást výzvy 
k předkládání návrhů.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k návětí odstavce; o všech pozměňovacích návrzích k tomuto odstavci 
by se mělo hlasovat společně)

Pozměňovací návrh 83
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) Pokud se použije písmeno c) nebo d), 
poskytne provozovatel soustavy, v jehož 
oblasti se investice nachází, 
provozovatelům nebo investorům 
uskutečňujícím investici nebo třetí straně 
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;
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Or. en

(Viz pozměňovací návrh k návětí odstavce; o všech pozměňovacích návrzích k tomuto odstavci 
by se mělo hlasovat společně)

Pozměňovací návrh 84
Lena Kolarska-Bobińska

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 
stanoveným v čl. 3 odst. 1 druhé větě, 
pokud:

Projekt společného zájmu může být 
odstraněn z celounijního seznamu projektů 
společného zájmu v souladu s postupem 
stanoveným v čl. 3 odst. 6a druhé větě, 
pokud:

Or. en

(Viz pozměňovací návrh [n+X], přesouvající první odstavec článku 3)

Pozměňovací návrh 85
Lena Kolarska-Bobińska

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;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Karima Delli
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zařazení projektu do desetiletého plánu rozvoje sítě by nemělo být podmínkou toho, aby 
mohlo jít o projekt obecného zájmu. Základem pro výběr projektů společného zájmu by mělo 
být to, zda projekty splňují všechna příslušná kritéria podle tohoto nařízení a zda mají 
dostatečné sociálně-ekonomické přínosy pro celou EU, ne to, zda jsou součástí plánů 
evropských sítí provozovatelů přenosových a přepravních soustav.

Pozměňovací návrh 87
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projekty, které jsou vyloučeny 
z celounijního seznamu, ztrácejí veškerá 
práva a povinnosti vyplývající z tohoto 
nařízení pro projekty společného zájmu. 
Tímto článkem není dotčeno jakékoli 
financování Unie uhrazené v rámci daného 
projektu před rozhodnutím o jeho 
vyloučení.

Projekty, které jsou vyloučeny 
z celounijního seznamu, ztrácejí veškerá 
práva a povinnosti vyplývající z tohoto 
nařízení pro projekty společného zájmu. 
Tímto článkem není dotčeno jakékoli 
financování Unie uhrazené v rámci daného 
projektu před rozhodnutím o jeho 
vyloučení, ledaže by se rozhodnutí opíralo 
o úmyslně nesprávné informace dle 
písmene c).

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pouze v případě projektů v oblasti 
energetické infrastruktury, plánovaných 
na tranzitních trasách v okrajových 
a/nebo ostrovních regionech a určených 
rovněž na jejich zásobování, které ztrácejí 
statut projektů veřejného zájmu, bude 
muset být zajištěno infrastrukturní 
propojení mezi těmito regiony a evropskou 
sítí. 

Or. it

Pozměňovací návrh 89
Lena Kolarska-Bobińska

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, může 
Komise po dohodě s příslušnými 
členskými státy jmenovat evropského 
koordinátora na dobu až jednoho roku; toto 
období lze dvakrát prodloužit.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporuje projekt(y), pro které byl 
jmenován evropským koordinátorem, 
a přeshraniční dialog mezi předkladateli 
projektů a všemi dotčenými zúčastněnými 

a) podporuje projekt(y), pro které byl 
jmenován evropským koordinátorem, 
a přeshraniční dialog mezi předkladateli 
projektů a všemi dotčenými zúčastněnými 
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stranami; stranami včetně regionálních a místních 
orgánů;

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporuje projekt(y), pro které byl 
jmenován evropským koordinátorem, 
a přeshraniční dialog mezi předkladateli 
projektů a všemi dotčenými zúčastněnými 
stranami;

a) podporuje projekt(y), pro které byl 
jmenován evropským koordinátorem, 
a přeshraniční dialog mezi předkladateli 
projektů, regionálními a místními orgány 
a samostatnými společenstvími a všemi 
dotčenými zúčastněnými stranami;

Or. it

Pozměňovací návrh 92
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) radí předkladatelům projektů 
v otázkách finančního balíčku pro 
projekt; 

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Projektům společného zájmu je 
přiděleno postavení nejvyššího možného 
národního významu a při postupech při 
udělování povolení je s nimi jako 
s takovými nakládáno, a to v takovém 
případě a do takové míry, do níž je toto 
nakládání určeno vnitrostátními právními 
předpisy platnými pro příslušný typ 
energetické infrastruktury.

1. Projektům společného zájmu je 
přiděleno postavení nejvyššího možného 
národního významu a při postupech při 
udělování povolení je s nimi jako 
s takovými nakládáno, měly by být 
omezeny administrativní překážky 
zabraňující jejich rychlému zavádění, a to 
v takovém případě a do takové míry, do níž 
je toto nakládání určeno vnitrostátními 
právními předpisy platnými pro příslušný 
typ energetické infrastruktury.

Or. pt

Pozměňovací návrh 94
Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přijetí celounijního seznamu projektů 
společného zájmu určuje veřejný zájem 
a nezbytnost těchto projektů v rámci 
dotčených členských států a všechny 
zúčastněné strany je jako takové uznávají.

2. Přijetí celounijního seznamu projektů 
společného zájmu určuje veřejný zájem 
a nezbytnost těchto projektů v rámci 
dotčených členských států a všechny 
zúčastněné strany včetně regionálních
a místních orgánů a občanů, jichž se tato 
opatření dotýkají, je jako takové uznávají.

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přijetí celounijního seznamu projektů 2. Přijetí celounijního seznamu projektů 
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společného zájmu určuje veřejný zájem 
a nezbytnost těchto projektů v rámci 
dotčených členských států a všechny 
zúčastněné strany je jako takové uznávají.

společného zájmu určuje veřejný zájem 
těchto projektů v rámci dotčených 
členských států a všechny zúčastněné 
strany je jako takové uznávají, zejména
příslušné regionální orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Karima Delli

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 
a provádění adekvátních opatření a na 
zajištění soudržného uplatňování postupů 
posuzování vlivů na životní prostředí 
vyžadovaných pro projekty společného 
zájmu podle právních předpisů EU, 
a monitoruje jejich uplatnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souvislosti s důsledky pro životní 
prostředí, kterými se zabývá čl. 6 odst. 4 
směrnice 92/43/ES a čl. 4 odst. 7 směrnice 
2000/60/ES, jsou projekty společného 
zájmu považovány za projekty ve veřejném 
zájmu a lze je považovat za projekty 
v „převažujícím veřejném zájmu“ za 
předpokladu, že jsou splněny všechny 

vypouští se
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podmínky uvedené v těchto směrnicích.

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se jako nadbytečné.

Pozměňovací návrh 98
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud by bylo v souladu se směrnicí 
92/43/ES požadováno stanovisko Komise, 
Komise a příslušný orgán podle článku 9 
zajistí, aby rozhodnutí týkající se 
„převažujícího veřejného zájmu“ projektu 
bylo přijato v časové lhůtě podle článku 11 
odst. 1.

Pokud by bylo v souladu se směrnicí 
92/43/ES požadováno stanovisko Komise, 
Komise a příslušný orgán se podle článku 9 
pokusí zajistit, aby rozhodnutí týkající se 
„převažujícího veřejného zájmu“ projektu 
bylo přijato v časové lhůtě podle článku 11 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) integrovaný systém: komplexní 
rozhodnutí, které vydal příslušný orgán, je 
jediným právně závazným rozhodnutím 
vyplývajícím ze zákonného postupu 
udělování povolení. Jsou-li projektem 
dotčeny další orgány, mohou v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy vyjádřit
svůj názor ve formě vstupu do daného 
řízení a příslušný orgán ho vezme v úvahu.

a) integrovaný systém: komplexní 
rozhodnutí, které vydal příslušný orgán, je 
jediným právně závazným rozhodnutím 
vyplývajícím ze zákonného postupu 
udělování povolení. Jsou-li projektem 
dotčeny další orgány, vyjádří v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy svůj 
názor ve formě vstupu do daného řízení 
a příslušný orgán ho vezme v úvahu.



PE488.022v02-00 40/75 AM\901813CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Karima Delli

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 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, pokud pozdější opětovná 
analýza ukáže, 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 a rozhodnutí a odůvodnění 
včetně příslušných důkazů zpřístupní 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4
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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 se snaží zajistit, aby 
odvolání napadající hmotněprávní nebo 
procesní zákonnost komplexního 
rozhodnutí byla řešena co nejefektivnějším 
možným způsobem a aby se přednostně 
využily administrativní nebo právní 
systémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předkladatel projektu do tří měsíců od 
zahájení procesu udělování povolení podle 
článku 11 odst. 1 písm. a) vypracuje 
a předloží příslušnému orgánu koncepci 
účasti veřejnosti. Příslušný orgán požaduje 
úpravy, nebo koncepci účasti veřejnosti 
schválí do jednoho měsíce. Koncepce 
obsahuje alespoň informace specifikované 
v příloze VI bodě 3.

3. Předkladatel projektu do tří měsíců od 
zahájení procesu udělování povolení podle 
článku 11 odst. 1 písm. a) vypracuje 
a předloží příslušnému orgánu koncepci 
účasti veřejnosti. Příslušný orgán požaduje 
úpravy, nebo koncepci účasti veřejnosti 
schválí do jednoho měsíce. Koncepce 
obsahuje alespoň informace specifikované 
v příloze VI bodě 3. Předkladatel projektu 
informuje o veškerých významných 
změnách schválené koncepce přílušný 
orgán, který si může vyžádat úpravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4
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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 dvě veřejné konzultace. První 
konzultace by se měla konat během 
prvních šesti měsíců postupu před 
podáním žádosti. Veřejná konzultace 
informuje zúčastněné strany uvedené 
v příloze VI bodě 2 písm. a) o daném 
projektu a určí nejvhodnější umístění nebo 
dráhu, jednotlivé technické možnosti
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. U projektů s pravděpodobnými 
významnými nepříznivými přeshraničními 
dopady v jednom nebo více sousedících 
členských státech, kde je použitelný článek 
7 směrnice 85/337/EHS a úmluva z Espoo, 
jsou příslušné informace poskytnuty 
příslušnému orgánu sousedícího členského 
státu (sousedících členských států). 

6. U projektů s pravděpodobnými 
významnými nepříznivými přeshraničními 
dopady v jednom nebo více sousedících 
členských státech, kde je použitelný článek 
7 směrnice 2011/42/ES, článek 7 směrnice 
85/337/EHS nebo úmluva z Espoo, jsou 
příslušné informace poskytnuty 
příslušnému orgánu sousedícího členského 
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Příslušný orgán sousedícího členského 
státu (sousedících členských států) uvede, 
zda si přeje podílet se na příslušných 
postupech veřejné konzultace.

státu (sousedících členských států). 
Příslušný orgán sousedícího členského 
státu (sousedících členských států) uvede, 
zda si přeje podílet se na příslušných 
postupech veřejné konzultace.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkladatelé projektů navíc příslušné 
informace zveřejní prostřednictvím dalších 
vhodných informačních prostředků, k nimž 
má veřejnost volný přístup.

Předkladatelé projektů navíc příslušné 
informace zveřejní prostřednictvím dalších 
vhodných informačních prostředků, k nimž 
má veřejnost volný přístup. Ty podle 
právních předpisů dané členské země
zahrnují zveřejnění informací o 
případných trasách projektu v největších 
novinách – z hlediska distribuce –
v regionech a městech, a to v souladu 
s písmenem a) odstavce 4 přílohy VI.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do jednoho měsíce od zahájení procesu 
udělování povolení podle odst. 1 písm. a) 
je příslušný orgán povinen v úzké 
spolupráci s ostatními dotčenými orgány 
určit rozsah materiálů a úroveň podrobnosti 
informací, které má předkladatel projektu 
předložit v rámci dokumentace žádosti 

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

o komplexní rozhodnutí. Jako podklad pro 
toto určení slouží kontrolní seznam 
uvedený v příloze VI bodě 1 písm. e). Za 
tímto účelem proběhne alespoň jedno 
setkání mezi příslušným 
orgánem, předkladatelem projektu i mezi 
dalšími dotčenými orgány a zúčastněnými 
stranami. Podrobný přehled žádosti, který 
zahrnuje výsledky tohoto jednání, je 
předán předkladateli projektu a zveřejněn 
nejpozději jeden měsíc po takovéto 
schůzce.

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it
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Pozměňovací návrh 108
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravděpodobně dotčené orgány, 
zúčastněné strany a veřejnost;

b) pravděpodobně dotčené vnitrostátní 
a regionální orgány, zúčastněné strany 
a veřejnost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 109
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravděpodobně dotčené orgány, 
zúčastněné strany a veřejnost;

b) povinně dotčené orgány, zúčastněné 
strany a veřejnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 110
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravděpodobně dotčené orgány, 
zúčastněné strany a veřejnost;

b) příslušné regionální orgány, zúčastněné 
strany a veřejnost;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 111
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednotlivé etapy tohoto postupu a jejich 
trvání;

c) jednotlivé etapy tohoto postupu, jejich 
trvání a s ním spojené investice;

Or. pt

Pozměňovací návrh 112
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán je do jednoho měsíce 
od obdržení dokumentace žádosti povinen
vyžádat si od předkladatele projektu 

5. Příslušné orgány včetně regionální 
úrovně jsou do jednoho měsíce od 
obdržení dokumentace žádosti povinny
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v případě potřeby doplnění chybějících 
informací, které se mohou týkat pouze
otázek uvedených v podrobném návrhu 
žádosti. Příslušný orgán písemně potvrdí 
přijetí žádosti do jednoho měsíce od 
obdržení úplné dokumentace žádosti. 
Později může příslušný orgán požádat 
o doplňující informace pouze tehdy, je-li 
taková žádost odůvodněna novými 
okolnostmi a pokud ji řádně objasní.

vyžádat si od předkladatele projektu 
v případě potřeby doplnění chybějících či 
nedostatečných informací, které se mohou 
týkat doplnění otázek a otázek 
neuvedených v podrobném návrhu žádosti. 
Příslušný orgán písemně potvrdí přijetí 
žádosti do jednoho měsíce od obdržení 
úplné dokumentace žádosti. Později může 
příslušný orgán požádat o doplňující 
informace pouze tehdy, je-li taková žádost 
odůvodněna novými okolnostmi a pokud ji 
řádně objasní.

Or. it

Pozměňovací návrh 114
Giommaria Uggias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 115
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 1 – písmeno b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) analýza dopadu investic v každé 
z oblastí zahrnutých do projektů, 
upřesňující, jak infrastruktury přispějí 
ke zvýšení konkurenceschopnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 116
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po přijetí prvního desetiletého plánu 
rozvoje na základě metodiky vypracované 
v souladu v čl. 12 odst. 7 bude písmeno a) 
zahrnovat i aktualizovanou verzi analýzy 
nákladů a přínosů předloženou 
evropskými sítěmi provozovatelů 
přenosových a přepravních soustav 
(ENTSO) na základě vývoje, k němuž 
došlo od jejího zveřejnění. Předkladatel(é) 
může (mohou) do výsledků analýzy 
nákladů a přínosů sítí ENTSO zahrnout 
i své poznámky nebo další údaje, které 
nejsou v analýze ENTSO zahrnuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pobídka udělená rozhodnutím zohlední 
specifickou povahu vzniklého rizika 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pravidla zajištění další návratnosti 
kapitálu investovaného v rámci daného 
projektu nebo

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 119
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jakákoli jiná opatření, která budou 
považována za nutná a vhodná.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 120
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do 31. července 2013 zveřejní 
jednotlivé vnitrostátní regulační orgány 
svou metodiku a kritéria, která užívají při 

5. Do 31. července 2013 zveřejní 
jednotlivé vnitrostátní regulační orgány, 
které rozhodly o poskytnutí dodatečných 
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hodnocení investic do projektů přenosu 
elektřiny a přepravy plynu a vyšších rizik 
uvedených projektů.

pobídek, svou metodiku a kritéria, která 
užívají při hodnocení investic do projektů 
přenosu elektřiny a přepravy plynu 
a vyšších rizik uvedených projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

Or. en

Odůvodnění

Vyjmout ropovody z finanční podpory není logické.

Pozměňovací návrh 123
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

pozitivní externality, které projekty 
přinesou, a jejich nedostatečnou obchodní 
životaschopnost.

Or. bg

Pozměňovací návrh 125
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Projekty účinně přispívající 
k energetické účinnosti a zahrnutí 
distribuované výroby obnovitelné energie 
získají nejméně dvě třetiny finanční 
podpory určené pro projekty energetické 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Nuno Teixeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) způsobu, jakým jsou místní orgány 
zahrnovány do realizace projektů, se 
zvláštním důrazem na jejich aktivní účast 
ve fázích realizace investic v zahrnutých 
oblastech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 127
Karima Delli
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Budou zveřejněny informace 
o aktuálním seznamu prioritních projektů, 
přehled fází rozhodovacího procesu a také 
termíny a pořady jednání pro zasedání 
regionálních skupin, společně 
s následným zveřejněním zápisu 
a přijatých rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Giommaria Uggias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a)obecné, pravidelně aktualizované 
informace o každém projektu společného 
zájmu včetně informací zeměpisných
(včetně propracovaného geografického 
informačního systému), kartografických 
a sociálně-ekonomických o příslušných 
oblastech (demografické typy);

Or. it

Pozměňovací návrh 129
Nuno Teixeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) finanční prostředky vyčleněné 
a uhrazené Unií na každý projekt 
společného zájmu Unie; 
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Or. pt

Pozměňovací návrh 130
Nuno Teixeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) způsob, jakým jsou místní orgány 
zapojovány do realizace projektů, se 
zvláštním důrazem na jejich aktivní účast 
ve fázích realizace investic v zahrnutých 
oblastech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 131
Nuno Teixeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) vývoj již realizovaných investic
a možných překážek, na které projekty 
společného zájmu narážejí a které mohou 
bránit jejich běžné realizaci v termínech 
dohodnutých s příslušnými orgány.

Or. pt

Pozměňovací návrh 132
Nuno Teixeira

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

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 133
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Severojižní propojení elektrických sítí 
ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě: propojení a vnitřní linky 
v severojižním a východozápadním směru 
s cílem dotvořit vnitřní trh a integrovat 
tvorbu energie z obnovitelných 
zdrojůgeneration from renewable energy 
sources.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Nuno Teixeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Propojení nejvzdálenějších regionů 
(dále jen „POSEI RUP elektřina“): 
zlepšení místní energetické udržitelnosti 
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a účinnosti, a to zejména za účelem 
integrace elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie.
Dotčené členské státy: Všechny, ke kterým 
náleží nejvzdálenější regiony.

Or. pt

Pozměňovací návrh 135
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Koridor zemního plynu 
v nejvzdálenějších regionech (dále 
„POSEI RUP plyn“): infrastruktura, 
jejímž účelem je usnadnění přepravy 
zemního plynu v nejvzdálenějších 
regionech, s cílem posílit diverzifikaci 
zásobování plynem.
Dotčené členské státy: Všechny, ke kterým 
náleží nejvzdálenější regiony.

Or. pt

Pozměňovací návrh 136
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 11 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) Diverzifikační koridory pro dodávky 
ropy ve střední a východní Evropě: 
interoperabilita ropovodných sítí ve střední 
a východní Evropě s cílem zvýšit 
bezpečnost dodávek a snížit rizika pro 
životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. OPTIMALIZACE 
ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ 
OSTROVŮ

Or. pt

Pozměňovací návrh 139
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Reverzibilní systémy skladování 
čerpáním spojené s těžbou geotermální 
energie, zejména v izolovaných systémech 
ostrovů;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 140
Michael Theurer

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) U projektů v oblasti elektřiny 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 se každá skupina skládá 
ze zástupců členských států, vnitrostátních 
regulačních orgánů, regionálních 
a místních 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Příloha 3 – část 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) U projektů v oblasti elektřiny 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 se každá skupina skládá 
ze zástupců členských států, vnitrostátních 
regulačních orgánů, provozovatelů 
přenosových soustav v souvislosti s jejich 
povinností spolupracovat na regionální 

(1) U projektů v oblasti elektřiny 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 se každá skupina skládá 
ze zástupců členských států (včetně 
regionů a autonomních společenství 
zapojených do projektu), vnitrostátních 
regulačních orgánů, provozovatelů 
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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.

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.

Or. it

Pozměňovací návrh 142
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha 3 – část 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) U projektů v oblasti elektřiny 
spadajících do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 se každá skupina skládá 
ze zástupců členských států, vnitrostátních 
regulačních orgánů, místních 
a regionálních 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, předkladatelů projektů a dalších 
dotčených zúčastněných stran včetně 
výrobců, provozovatelů distribučních 
soustav, dodavatelů a organizací na 
ochranu životního prostředí a organizací 
zastupujících spotřebitele, kterých se 
týkají jednotlivé priority uvedené v příloze 
I, stejně jako ze zástupců Komise, agentury 
a evropské sítě provozovatelů elektrických 
přenosových soustav.

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Giommaria Uggias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 144
Karima Delli

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

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, 

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

715/2009 a z předkladatelů projektů, 
kterých se týkají jednotlivé priority 
uvedené v příloze 1, stejně jako ze 
zástupců Komise, agentury a evropské sítě 
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Příloha 3 – část 1 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 146
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha 3 – část 1 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Předkladatelé projektů a agentura 
nemají hlasovací práva, i když ostatní 
práva si jako členové skupiny zachovávají, 
a mohou se zúčastnit závěrečného 
přijímání navrženého seznamu projektů 
k předložení podle čl. 3 odst. 4 pouze jako 
pozorovatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha 3 – část 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha 3 – část 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Každá skupina konzultuje 
s organizacemi zastupujícími příslušné 
zúčastněné strany včetně výrobců, 
provozovatelů distribučních soustav, 
dodavatelů a spotřebitelů a organizací na 
ochranu životního prostředí. Pokud to bude 
relevantní pro plnění jejích úkolů, 
zorganizuje skupina slyšení nebo 
konzultace. Skupina pravidelně 
a komplexně informuje veřejnost o stavu 
a výsledku svých jednání a před 
předložením svého návrhu seznamu podle 
čl. 3 odst. 4 zorganizuje slyšení nebo 
konzultace.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha 3 – část 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Každá skupina konzultuje 
s organizacemi zastupujícími příslušné 
zúčastněné strany včetně výrobců, 
provozovatelů distribučních soustav, 
dodavatelů a spotřebitelů a u úkolů 
stanovených v čl. 5 odst. 2 včetně 

(4) Každá skupina konzultuje 
s organizacemi zastupujícími příslušné 
zúčastněné strany včetně výrobců, 
provozovatelů distribučních soustav, 
dodavatelů a spotřebitelů a u úkolů 
stanovených v čl. 3 odst. 2 včetně 
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organizací na ochranu životního prostředí. 
Pokud to bude relevantní pro plnění jejích 
úkolů, může skupina organizovat slyšení 
nebo konzultace.

organizací na ochranu životního prostředí. 
Pokud to bude relevantní pro plnění jejích 
úkolů, může skupina organizovat slyšení 
nebo konzultace.

Or. en

Odůvodnění

Chyba v textu.

Pozměňovací návrh 151
Lena Kolarska-Bobińska

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 priorit stanovených 
v příloze I, splnění příslušných kritérií 
podle článku 4 a jakékoli další informace 
relevantní pro hodnocení tohoto projektu.

Or. en

Odůvodnění

Chyba v textu.

Pozměňovací návrh 152
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha 3 – část 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Navrhované projekty přenosu 
a skladování elektřiny spadající do 

vypouští se
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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.

Or. en

Odůvodnění

Zařazení projektu do desetiletého plánu rozvoje sítě by nemělo být podmínkou toho, aby 
mohlo jít o projekt obecného zájmu. Základem pro výběr projektů společného zájmu by mělo 
být to, zda projekty splňují všechna příslušná kritéria podle tohoto nařízení a zda mají 
dostatečné sociálně-ekonomické přínosy pro celou EU, ne to, zda jsou součástí plánů 
evropských sítí provozovatelů přenosových a přepravních soustav.

Pozměňovací návrh 153
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 154
Nuno Teixeira

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

c) u přepravy plynu se projekt týká investic 
do kapacit zpětného toku nebo mění 
schopnost přenosu zemního plynu přes 
hranici (hranice) příslušného členského 
státu nejméně o 10 % oproti situaci před 
uvedením projektu do provozu;

c) u přepravy plynu se projekt týká investic 
do kapacit zpětného toku nebo mění 
schopnost přenosu zemního plynu přes 
hranici (hranice) příslušného členského 
státu nejméně o 10 %, nebo je prováděn 
v některém z nejvzdálenějších regionů,
oproti situaci před uvedením projektu do 
provozu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 155
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 156
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) u inteligentních sítí je projekt určen pro 
zařízení a vybavení vysokého a středně 
vysokého napětí zkonstruovaná pro napětí 

e) u inteligentních sítí je projekt určen pro 
zařízení a vybavení vysokého a středně 
vysokého napětí zkonstruovaná pro napětí 
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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.

10 kV nebo více. Zahrnuje provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
minimálně ze dvou členských států nebo 
z některého z nejvzdálenějších regionů, 
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. pt

Pozměňovací návrh 157
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha 4 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Karima Delli

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

ca) udržitelnost se měří na základě 
posouzení dopadu infrastruktury 
elektrické sítě na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha 4 – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha 4 – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) udržitelnost se měří posouzením dopadu 
infrastruktury na životní prostředí a 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 161
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha 4 – bod 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) udržitelnost se posuzuje na základě 
vlivu na životní prostředí a účinnosti 
přenosu a dopadu infrastruktury na 
životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Karima Delli

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, náklady na vyřazení z provozu 
a na nakládání s odpady a další vnější 
environmentální faktory. Tato metodika 
poskytne vodítko v oblasti diskontních 
sazeb, které mají být při výpočtech 
použity.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Lena Kolarska-Bobińska
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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

Odůvodnění

Chyba v textu.

Pozměňovací návrh 166
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) budoucí náklady na investice do nové 
výroby a přenosových soustav po celou 
dobu technické životnosti projektu;

c) budoucí náklady na investice do nové 
výroby a přenosových soustav po celou 
dobu technické životnosti projektu, 
s předpokládanými budoucími náklady
stanovenými na základě cílů Unie 
a trajektorie úspěšně provedeného 
snižování úhlíku v jejím energetickém 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Karima Delli
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Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 6 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) čistý zisk nebo ztráta ekosystémových 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha 5 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Michael Theurer

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 171
Karima Delli

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plánovaných opatřeních; b) plánovaných opatřeních, včetně všech 
navrhovaných obecných míst a termínů 
zvláštních schůzí;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Zvláštní schůze, uvedené v v bodě 4 
písm. c) této přílohy, se konají na místě 
a v termínu, které umožní co největšímu 
počtu zainteresovaných subjektů se 
schůze zúčastnit. Příslušný orgán může 
požadovat po předkladatelích projektů, 
aby usnadnili účast zainteresovaných 
subjektů, které by se jinak nemohly 
zúčastnit z finančních nebo jiných 
důvodů.

Or. en


