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POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 3. července 2018
k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o zrušení nařízení (EU)
č. 256/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické
infrastruktury v rámci Evropské unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 194 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,
po konzultaci s Výborem regionů,
v souladu s řádným legislativním postupem2,
vzhledem k těmto důvodům:
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Úř. věst. C 227, 28.6.2018, s. 103.
Postoj Evropského parlamentu ze dne 3. července 2018.
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(1)

Evropský parlament, Rada a K omise se v interinstitucionální dohodě o zdokonalení
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161 shodly, že budou spolupracovat
na aktualizaci a zjednodušení právních předpisů Unie.

(2)

V zájmu zpřehlednění právních předpisů Unie a zmenšení jejich objemu je nezbytné
určit právní předpisy, které jsou zastaralé nebo již neplní svůj účel. Rušením
takových předpisů se legislativní rámec stává transparentním, jasným a snadno
použitelným.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/20142 ukládá členským státům
povinnost oznamovat Komisi investiční projekty, v jejichž rámci byly zahájeny
stavební práce nebo vyřazení z provozu a o nichž bylo přijato konečné rozhodnutí
o investici.

(4)

Povinnosti na základě nařízení (EU) č. 256/2014 informovat o investičních
projektech a oznamovat některé související informace a údaje již byly dříve
stanoveny v nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/20103. Soudní dvůr zrušil nařízení
(EU, Euratom) č. 617/20104, protože podle jeho názoru mělo být přijato na jiném
právním základě, avšak jeho účinky zůstaly zachovány, dokud nevstoupilo v platnost
nařízení (EU) č. 256/2014.
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Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/2014 ze dne 26. února 2014
o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury
v rámci Evropské unie, o nahrazení nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 a o
zrušení nařízení Rady (ES) č. 736/96 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 61).
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 ze dne 24. června 2010 o povinnosti
informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci
Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96 (Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 7).
Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2012, Parlament v. Rada, C-490/10,
ECLI:EU:C:2012:525.
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(5)

Nařízení (EU, Euratom) č. 617/2010 mělo Komisi zajišťovat údaje a informace
o plánovaném vývoji výrobních, přenosových a skladovacích kapacit a o projektech
v odvětvích energetiky. Jeho cílem bylo poskytnout Komisi celkový obraz vývoje
investic do energetické infrastruktury v Unii.

(6)

Od vzniku povinností stanovených nařízením (EU, Euratom) č. 617/2010 a
nařízením (EU) č. 256/2014 byly zprávy podány třikrát, a to v letech 2011, 2013
a 2015. Komise navíc poté, co členské státy podle nařízení (EU) č. 256/2014 podaly
třikrát zprávy, zadala externí studii. Uplynula tedy dostatečná doba a Komise získala
dostatek zkušeností, aby mohla na základě faktů provést kritickou analýzu, zda
nařízení (EU) č. 256/2014 přineslo očekávané výsledky.
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(7)

V roce 2016 Komise provedla přezkum stanovený v článku 11 nařízení (EU)
č. 256/2014 včetně konzultace se zúčastněnými stranami týkající se všech povinností
plánování a oznamování v odvětví energetiky. Komise dospěla k závěru,
že docházelo k významnému překrývání mezi oznamovací povinností členských
států podle nařízení (EU) č. 256/2014 a oznamovací povinností členských států vůči
Evropské síti provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav sítě
(ENTSO-E) a Evropské síti provozovatelů plynárenských přepravních soustav
(ENTSO-G). Rovněž se ukázalo, že obdržené informace a údaje často nebyly kvalitní
a vhodné a že Komise měla tyto informace a údaje k dispozici z jiných zdrojů, jako
jsou evropské sítě provozovatelů přepravních nebo přenosových soustav ), desetileté
plány rozvoje sítě, výroční zprávy provozovatelů přepravních nebo přenosových
soustav a podniků veřejných služeb a vnitrostátní plány rozvoje. Komise dále uvedla,
že má přímý přístup k údajům o trhu prostřednictvím svého systému pozorování trhu
s energií (EMOS).
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(8)

Nařízení (EU) č. 256/2014 tudíž nepřineslo očekávané výsledky, pokud jde
o kvantitu, kvalitu a vhodnost údajů a informací, které Komise obdržela.

(9)

Nařízení (EU) č. 256/2014 by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
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Článek 1
Nařízení (EU) č. 256/2014 se zrušuje.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské
unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda nebo předsedkyně
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