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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá návrh Komise a oceňuje jeho ucelený charakter v tom, že zajišťuje regulaci 
projektů v oblasti transevropské energetické infrastruktury, především co se týče projektů
společného zájmu. Zejména vítá opatření, jejichž cílem je sjednotit a urychlit proces
udělování povolení, a podporuje jejich přijetí, kdykoli to bude vhodné, mimo jiné k účelům
rozvíjení jiných než přeshraničních projektů v oblasti energetické infrastruktury.

Zpráva klade důraz na regionální rozměr energetické infrastruktury, se zvláštním ohledem na 
její přímý dopad na občany, který často není dostatečně vyvážen předpokládanými
pozitivními výsledky projektu v oblasti energetické bezpečnosti, udržitelnosti a účinnosti
infrastruktury. Z toho důvodu je nutné uznat úlohu regionálních orgánů v jednotlivých fázích 
procesu udělování povolení, aby strany, jichž se to týká nejvíce, měly možnost zasahovat do 
rozhodovacího procesu. Mimo to by měl být na úrovni EU sjednocen průběh příslušných 
veřejných konzultací.

Dále by měl návrh nastolit správnou rovnováhu mezi kritérii účinnosti vynaložených 
prostředků, jež mají rozhodující význam pro soukromé podnikatele, kteří budou projekty 
nakonec financovat, rozvíjením a řízením energetické infrastruktury a nezbytnými 
předpoklady pro získání finanční podpory z nástroje pro propojení Evropy. Co se týče 
podmínek pro financování, byly předloženy pozměňovací návrhy s cílem stanovit, za jakých
okolností je veřejný zájem a prospěch zákazníka dostatečným důvodem k poskytnutí dalších 
finančních prostředků, aniž by přitom byla porušena zásada konkurenceschopnosti.

Zpravodaj rovněž navrhuje, aby byly projekty plynárenské infrastruktury chápány v širším 
smyslu, tedy aby na seznam kritérií způsobilosti byly zahrnuty veškeré jejich nezbytné 
součásti, což povede k technické důslednosti a usnadní plynulý provoz nejdůležitějších
koridorů pro přepravu plynu v celé Evropě.

Dle názoru navrhovatele by hlavní zásady rozvoje transevropské energetické infrastruktury 
měla tvořit jednoduchost postupů a zapojení zúčastněných stran.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 

(13) Toto nařízení stanoví pravidla pro 
včasný rozvoj a interoperabilitu 
transevropských energetických sítí, aby se 
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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 
a hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

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 
a hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. V zájmu dosažení těchto cílů
návrh podporuje zahájení konzultací 
s regionálními orgány zapojenými do 
procesu v příslušné fázi postupu 
udělování povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Členské státy jsou mimo to vyzývány 
k tomu, aby uplatňovaly ustanovení 
platná při postupu udělování povolení na 
projekty společného zájmu případně i na 
další projekty v oblasti energetické
infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být vybízeny k tomu, aby využívaly evropské osvědčené postupy i na 
další projekty, čímž zvýší účinnost nezbytné infrastruktury, zabrání přetížení a vyhnou se
zavedení dvouúrovňového systému.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 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 oxidu 
uhličitého nebo skladování elektřiny nebo 
zemního plynu, nebo přijímací, skladovací 
a znovuzplynovací nebo dekompresní 
zařízení pro zkapalněný zemní plyn 
(LNG), nacházející se v rámci Evropské 
unie nebo propojující EU a jednu nebo více 
třetích zemí;

Or. en

Odůvodnění

Součástí energetické infrastruktury využívané pro plyn jsou terminály LNG; definici je třeba 
přizpůsobit tak, aby odpovídala kategoriím uvedeným v příloze II článku 1.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. „analýzou nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři“ se 
rozumí hodnocení na všeobecné úrovni 
celé Unie, které je základem pro výběr
projektů společného zájmu v souladu s cíli
desetiletého plánu rozvoje sítí (TYNDP) ve 
smyslu článku 8 nařízení (ES)
č. 715/2009.

Or. en
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Odůvodnění
Nařízení se týká různých analýz nákladů a přínosů (CBA) a dalších analýz a hodnocení. Je 
nutné je objasnit a určit jejich definici.  Analýzu nákladů a přínosů je třeba provést na 
všeobecné úrovni, nikoliv u každého projektu zvlášť.

Projekty plynárenské infrastruktury jsou založeny na pevných závazcích, tedy závazcích ze 
strany účastníků trhu, vyplývajících z testování trhu, nebo ze strany vnitrostátních 
regulačních orgánů. U těchto projektů, které již vychází z pevných závazků, by analýza 
jednotlivých projektů z hlediska nákladů a přínosů do značné míry představovala zdvojování 
činnosti.

Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zabezpečení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– začlenění plánovaných zařízení pro 
výrobu elektrické energie do sítě, se 
zvláštním důrazem na obnovitelné zdroje 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

zájmu do provozu bez dostatečného 
zdůvodnění opozdí o více než dva roky 
oproti prováděcímu plánu, s výjimkou
mimořádných důvodů, za něž předkladatel 
projektu nenese odpovědnost, pak:

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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, zejména příslušné
regionální orgány, jichž se tyto projekty 
týkají, je jako takové uznávají.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravděpodobně dotčené orgány, 
zúčastněné strany a veřejnost;

b) pravděpodobně dotčené orgány, 
zúčastněné strany a veřejnost, se zvláštním 
důrazem na určení, se kterými 
příslušnými regionálními orgány mají 
konzultace proběhnout;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud předkladateli projektu vzniknou
vyšší rizika z hlediska rozvoje, výstavby, 
provozu či údržby projektu společného 
zájmu, který spadá do kategorií 
stanovených v příloze II bodech 1 a 2, 
s výjimkou projektů skladování elektřiny 
z vodních elektráren, v porovnání 
s obvyklými riziky srovnatelného 
infrastrukturního projektu a pokud tato 
rizika nejsou zahrnuta do výjimky podle 

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

článku 36 směrnice 2009/73/ES nebo 
článku 17 nařízení (ES) č. 714/2009, a dále 
s ohledem na předpokládané budoucí 
náklady pro spotřebitele energie, zajistí 
vnitrostátní regulační orgány poskytnutí 
příslušných pobídek uvedenému projektu 
za současného uplatnění čl. 37 odst. 8 
směrnice 2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES, článku 14 nařízení 
(ES) č. 714/2009 a článku 13 nařízení (ES) 
č. 715/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) jakákoli jiná opatření, která budou 
považována za nutná a vhodná, včetně
snižování rizika nárůstu provozních 
nákladů na uskutečněné projekty v oblasti 
energetické infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

S cílem usnadnit postup vkládání investic soukromým podnikatelům, kteří se věnují rozvoji
projektů v oblasti energetické infrastruktury, je nutné, aby se seznam dostupných pobídek
neomezil pouze na pobídky uvedené v čl. 14 odst. 3, ale aby zahrnoval i rizika očekávaných 
vyšších provozních nákladů po realizaci daného projektu v oblasti infrastruktury.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 

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

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, půjček 
nebo zajištění úvěru, poskytnutých na 
práce v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], pokud jsou 
prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

Or. en

Odůvodnění

První dvě kritéria, která pro projekty společného zájmu stanovuje čl. 15 odst. 2, dostatečně 
zajišťují spravedlivý a rozumný výběr. Z toho důvodu by rozhodnutí o přeshraničním 
rozdělení nákladů nemělo být povinným kritériem.

Pozměňovací návrh 14

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 13 odst. 4 písm. a) 
poskytuje důkaz o existenci významných 
pozitivních externalit, jako je zabezpečení 
dodávek, solidarita, sociální dopad nebo 
inovace; a

Or. en

Odůvodnění

První dvě kritéria, která pro projekty společného zájmu stanovuje čl. 15 odst. 2, dostatečně 
zajišťují spravedlivý a rozumný výběr. Z toho důvodu by rozhodnutí o přeshraničním 
rozdělení nákladů nemělo být povinným kritériem.
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Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

První dvě kritéria, která pro projekty společného zájmu stanovuje čl. 15 odst. 2, dostatečně 
zajišťují spravedlivý a rozumný výběr. Z toho důvodu by rozhodnutí o přeshraničním 
rozdělení nákladů nemělo být povinným kritériem.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

První dvě kritéria, která pro projekty společného zájmu stanovuje čl. 15 odst. 2, dostatečně 
zajišťují spravedlivý a rozumný výběr. Z toho důvodu by rozhodnutí o přeshraničním 
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rozdělení nákladů nemělo být povinným kritériem.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) odkazy na webové stránky projektů, 
které vytvoří jejich předkladatelé.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Definice některých koridorů pro přepravu plynu je nutné změnit tak, aby obsáhly veškeré 
druhy infrastruktury (toto nařízení se vztahuje i na podzemní zásobníky a terminály LNG)
a aby zněly nestranně. Obecněji řečeno, nesmí dojít k vyloučení investic, které by mohly být
nutné pro rozšíření přeshraniční kapacity, jako je například větší pružnost systému.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6) Severojižní propojení elektrických sítí ve 
střední, východní a jihovýchodní Evropě:
regionální plynárenská infrastruktura 
v oblasti Baltského moře, Jadranu, 
Egejského moře a Černého moře, s cílem 
zejména posílit diverzifikaci a bezpečnost 
dodávek zemního plynu.

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

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

Odůvodnění

Definice některých koridorů pro přepravu plynu je nutné změnit tak, aby obsáhly veškeré 
druhy infrastruktury (toto nařízení se vztahuje i na podzemní zásobníky a terminály LNG)
a aby zněly nestranně. Obecněji řečeno, nesmí dojít k vyloučení investic, které by mohly být
nutné pro rozšíření přeshraniční kapacity, jako je například větší pružnost systému.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7) Jižní koridor pro přepravu plynu:
plynárenská infrastruktura, která zvýší
diverzifikaci dodávek plynu od 
Kaspického moře, ze Střední Asie, 
Blízkého východu a východního 
Středomoří do Unie. 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Definice některých koridorů pro přepravu plynu je nutné změnit tak, aby obsáhly veškeré 
druhy infrastruktury (toto nařízení se vztahuje i na podzemní zásobníky a terminály LNG)
a aby zněly nestranně. Obecněji řečeno, nesmí dojít k vyloučení investic, které by mohly být
nutné pro rozšíření přeshraniční kapacity, jako je například větší pružnost systému.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů v oblasti elektřiny spadajících 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 se každá skupina skládá ze zástupců 

U projektů v oblasti elektřiny spadajících 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 se každá skupina skládá ze zástupců 
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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.

členských států, vnitrostátních regulačních 
orgánů, příslušných regionálních orgánů
všech dotčených členských států, 
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. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

U projektů v oblasti elektřiny spadajících 
do kategorií stanovených v příloze II bodě 
1 se každá skupina skládá ze zástupců 
členských států, vnitrostátních regulačních 
orgánů, příslušných regionálních orgánů 
všech dotčených členských států, 
provozovatelů přenosových 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, všech dotčených provozovatelů 
infrastruktury a organizací, které je 
zastupují, a z předkladatelů projektů, jichž 
se týkají jednotlivé priority uvedené 
v příloze I, stejně jako ze zástupců Komise, 
agentury a evropské sítě provozovatelů 
elektrických přenosových soustav.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhované nařízení by mělo potvrdit význam terminálů LNG a podzemních zásobníků pro 
zajištění flexibility vnitřního trhu s energií. Z toho důvodu by provozovatelé zásobníků 
a terminálů LNG měli mít zajištěno formální postavení coby zúčastněné strany při výběru 
projektů společného zájmu a při analýze nákladů a přínosů. Provozovatelé infrastruktury
a organizace, jež je zastupují, by tedy v rámci skupiny měli mít oficiální status zúčastněných 
stran, neboť zastupují provozovatele zásobníků a terminálů LNG, kteří jsou rovněž 
předkladateli projektů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 1 – třetí odrážka

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, příslušných 
regionálních orgánů všech dotčených 
členských států, předkladatelů projektů, 
kterých se týkají jednotlivé priority 
uvedené v příloze 1, a Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V zájmu úplnosti by měly být zmíněny terminály LNG, jelikož jsou rovněž uvedeny v bodu 2 
přílohy II.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Příloha VI – odst. 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 a regionálních 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


