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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013
(COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0824),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0417/2020),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 24. 
března 20211,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. července 20212,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro regionální rozvoj,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A9-0269/2021),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

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

1 Úř. věst. C 220, 9.6.2021, s. 51.
2 Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.



PE691.151v02-00 6/346 RR\1240105CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“ ze dne 11. prosince 201921 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost 
s moderní a konkurenceschopným 
hospodářstvím méně náročným na zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Sdělení Komise o plánu 
pro dosažení cíle v oblasti klimatu22, 
v němž se navrhuje zvýšit do roku 2030 
míru omezení emisí skleníkových plynů 
alespoň na 55 % – přičemž tuto ambici 
schválila Evropská rada dne 11. prosince 
2020 –, a související posouzení dopadů 
potvrzuje, že budoucí skladba zdrojů 
energie se bude velmi lišit od skladby 
současné, a podporuje nutnost přezkoumat 
a v případě potřeby revidovat právní 
předpisy v oblasti energetiky. Stávající 
investice do energetické infrastruktury 
zjevně nepostačují k transformaci 
a výstavbě energetické infrastruktury 
budoucnosti. To rovněž znamená, že musí 
existovat infrastruktura, která podpoří 
evropskou transformaci energetiky, a to 
včetně rychlé elektrifikace, rozšíření 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
většího využívání plynů z obnovitelných 
zdrojů a nízkouhlíkových plynů, integrace 
energetického systému a většího využívání 
inovativních řešení.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“ ze dne 11. prosince 201921 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost 
s moderní a konkurenceschopným 
hospodářstvím méně náročným na zdroje, 
kde bude nejpozději do roku 2050 splněn 
cíl klimatické neutrality a ve které bude 
hospodářský růst oddělen od využívání 
zdrojů. Sdělení Komise o plánu pro 
dosažení cíle v oblasti klimatu22, v němž se 
navrhuje zvýšit do roku 2030 míru 
omezení emisí skleníkových plynů alespoň 
na 55 % – přičemž tuto ambici schválila 
Evropská rada dne 11. prosince 2020 –, 
a související posouzení dopadů potvrzuje, 
že budoucí skladba zdrojů energie se bude 
velmi lišit od skladby současné, 
a podporuje nutnost přezkoumat a 
v případě potřeby revidovat právní 
předpisy v oblasti energetiky. Stávající 
investice do energetické infrastruktury 
zjevně nepostačují k transformaci 
a výstavbě energetické infrastruktury 
budoucnosti. To rovněž znamená, že musí 
existovat infrastruktura, která podpoří 
evropskou transformaci energetiky, a to 
včetně rychlé elektrifikace, rozšíření 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
bez využití fosilních paliv, většího 
využívání plynů z obnovitelných zdrojů 
a nízkouhlíkových plynů, integrace 
energetického systému a většího využívání 
inovativních řešení.

__________________ __________________
21 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 
11. prosince 2019.

21 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 
11. prosince 2019.
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22 Sdělení Komise – Zvýšení cílů Evropy 
v oblasti klimatu do roku 2030 – Investice 
do klimaticky neutrální budoucnosti ve 
prospěch našich občanů, COM(2020) 562 
final ze dne 17. září 2020.

22 Sdělení Komise – Zvýšení cílů Evropy 
v oblasti klimatu do roku 2030 – Investice 
do klimaticky neutrální budoucnosti ve 
prospěch našich občanů, COM(2020) 562 
final ze dne 17. září 2020.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V návaznosti na návrhy Komise 
v rámci balíčku Čistá energie pro všechny 
Evropany bylo dosaženo dohody 
o závazném cíli na úrovni Unie pro energii 
z obnovitelných zdrojů do roku 2030 ve 
výši nejméně 32 % konečné spotřeby 
energie a o hlavním cíli Unie v oblasti 
energetické účinnosti ve výši nejméně 32,5 
%.

(2) Stávající závazný cíl na úrovni 
Unie pro energii z obnovitelných zdrojů do 
roku 2030 ve výši nejméně 32 % konečné 
spotřeby energie a hlavní cíl Unie v oblasti 
energetické účinnosti ve výši nejméně 32,5 
% budou revidovány s ohledem na vyšší 
ambici Unie formulovanou v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/1119 a ve strategii Zelená dohoda 
pro Evropu.

_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2021/1119 ze dne 30. června 
2021, kterým se stanoví rámec pro 
dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (ES) 401/2009 a nařízení (EU) 
2018/1999 („evropský právní rámec pro 
klima“) ( Úř. věst. L 243, 9.7.2021, s. 1).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 347/201323, stávající 
nařízení TEN-E, stanoví pravidla pro 
včasný rozvoj a interoperabilitu 
transevropských energetických sítí, aby se 
dosáhlo cílů v oblasti energetické politiky 

(4) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 347/201323, stávající 
nařízení TEN-E, stanoví pravidla pro 
včasný rozvoj a interoperabilitu 
transevropských energetických sítí, aby se 
dosáhlo cílů v oblasti energetické politiky 
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uvedených ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie, kterými je zajistit 
fungování vnitřního trhu s energií, 
bezpečnost dodávek energie a konkurenční 
trhy s energií v Unii, podporovat 
energetickou účinnost, úspory energie, 
rozvoj nových a obnovitelných forem 
energie a podporovat propojení 
energetických soustav. Nařízení (EU) č. 
347/2013 zavádí rámec pro spolupráci 
členských států a příslušných zúčastněných 
stran v regionálním prostředí za účelem 
rozvoje lépe propojených energetických 
sítí s cílem propojit regiony, které jsou 
v současnosti izolovány od evropských 
trhů s energií, posílit stávající přeshraniční 
propojení a napomoci integraci energie 
z obnovitelných zdrojů. Sledováním těchto 
cílů přispívá nařízení (EU) č. 347/2013 
k inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění a přináší celé 
Evropské unii výhody v podobě 
konkurenceschopnosti a hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti.

uvedených ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie, kterými je zajistit 
fungování vnitřního trhu s energií, 
bezpečnost dodávek energie a konkurenční 
trhy s energií v Unii, podporovat 
energetickou účinnost, úspory energie, 
rozvoj nových a obnovitelných forem 
energie a podporovat propojení 
energetických soustav. Nařízení (EU) č. 
347/2013 zavádí rámec pro spolupráci 
členských států a příslušných zúčastněných 
stran v regionálním prostředí za účelem 
rozvoje lépe propojených energetických 
sítí s cílem propojit regiony, které jsou 
v současnosti izolovány od evropských 
trhů s energií, posílit stávající a prosazovat 
nová přeshraniční propojení a napomoci 
integraci energie z obnovitelných zdrojů. 
Sledováním těchto cílů přispívá nařízení 
(EU) č. 347/2013 k inteligentnímu 
a udržitelnému růstu podporujícímu 
začlenění a přináší celé Evropské unii 
výhody v podobě konkurenceschopnosti 
a hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

__________________ __________________
23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, 
kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě a kterým se 
zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění 
nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) 
č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, Úř. věst. 
L 115, 25.4.2013, s. 39.

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, 
kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě a kterým se 
zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění 
nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) 
č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, Úř. věst. 
L 115, 25.4.2013, s. 39.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Hodnocení nařízení (EU) č. 
347/2013 jasně ukázalo, že tento rámec 
účinně zlepšil integraci sítí členských států 
a stimuloval obchod s energií, a přispěl 
tudíž ke konkurenceschopnosti Unie. 

(5) Hodnocení nařízení (EU) č. 
347/2013 jasně ukázalo, že tento rámec 
účinně zlepšil integraci sítí členských států 
a stimuloval obchod s energií, a přispěl 
tudíž ke konkurenceschopnosti Unie. 
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Projekty společného zájmu v oblasti 
elektřiny a plynu výrazně přispěly 
k bezpečnosti dodávek energie. Pokud jde 
o plyn, je infrastruktura nyní dobře 
propojena a odolnost dodávek se od roku 
2013 podstatně zlepšila. Regionální 
spolupráce v regionálních skupinách 
a prostřednictvím přeshraničního 
přidělování nákladů je důležitým faktorem 
provádění projektů. V mnoha případech 
však přeshraniční přidělování nákladů 
nevedlo ke zmenšení mezery ve 
financování projektu, jak bylo zamýšleno. 
Ačkoli většina povolovacích řízení byla 
zkrácena, v některých případech tento 
postup stále trvá dlouho. Důležitým 
činitelem byla finanční pomoc z Nástroje 
pro propojení Evropy, neboť granty na 
studie pomohly projektům snížit rizika 
v raných fázích vývoje, zatímco granty na 
práce podpořily projekty se zaměřením na 
hlavní problematická místa, která nemohlo 
dostatečně vyřešit tržní financování.

Projekty společného zájmu v oblasti 
elektřiny a plynu výrazně přispěly 
k bezpečnosti dodávek energie. Regionální 
spolupráce v regionálních skupinách 
a prostřednictvím přeshraničního 
přidělování nákladů je důležitým faktorem 
provádění projektů. V mnoha případech 
však přeshraniční přidělování nákladů 
nevedlo ke zmenšení mezery ve 
financování projektu, jak bylo zamýšleno. 
Ačkoli většina povolovacích řízení byla 
zkrácena, v některých případech tento 
postup stále trvá dlouho. Důležitým 
činitelem byla finanční pomoc z Nástroje 
pro propojení Evropy, neboť granty na 
studie pomohly projektům snížit rizika 
v raných fázích vývoje, zatímco granty na 
práce podpořily projekty se zaměřením na 
hlavní problematická místa, která nemohlo 
dostatečně vyřešit tržní financování.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Ve svém usnesení ze dne 10. 
července 2020 o revizi hlavních směrů pro 
transevropské energetické infrastruktury 
vyzval Evropský parlament k revizi 
nařízení EU-E, která by zohlednila 
zejména cíle Unie v oblasti energetiky 
a klimatu do roku 2030, dlouhodobý cíl 
Unie dosáhnout klimatické neutrality 
a zásadu „energetická účinnost v první 
řadě“.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Politika nařízení TEN-E je 
ústředním nástrojem rozvoje vnitřního trhu 
s energií a je nezbytná pro dosažení cílů 
Zelené dohody pro Evropu. K dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050 a vyšší 
míry snížení emisí skleníkových plynů do 
roku 2030 Evropa potřebuje integrovanější 
energetický systém založený na vyšší míře 
elektrifikace na základě obnovitelných 
zdrojů a na dekarbonizaci plynárenského 
odvětví. Politika nařízení TEN-E může 
zajistit, aby rozvoj energetické 
infrastruktury Unie podporoval 
požadovaný energetický přechod ke 
klimatické neutralitě v souladu se zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“.

(6) Politika nařízení TEN-E je 
ústředním nástrojem rozvoje vnitřního trhu 
s energií a je nezbytná pro dosažení cílů 
Zelené dohody pro Evropu. K dosažení 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050 a vyšší míry snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 Evropa 
potřebuje integrovanější energetický 
systém založený na vyšší míře elektrifikace 
na základě dalších obnovitelných 
a nízkouhlíkových zdrojů a na 
dekarbonizaci plynárenského odvětví. 
Politika nařízení TEN-E může zajistit, aby 
rozvoj energetické infrastruktury Unie 
podporoval požadovaný energetický 
přechod ke klimatické neutralitě v souladu 
se zásadou „energetická účinnost v první 
řadě“ a se zásadou technologické 
neutrality, přičemž bere v úvahu také 
potenciál snižování emisí v konečném 
využití energie.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ačkoli cíle nařízení (EU) č. 
347/2013 zůstávají z velké části platné, 
současný rámec TEN-E dosud plně 
neodráží očekávané změny energetického 
systému, které vyplynou z nových 
politických souvislostí, a zejména 
z posílených cílů pro rok 2030, jakož i 
z cíle klimatické neutrality do roku 2050 na 
základě Zelené dohody pro Evropu. Vedle 
nových politických souvislostí a cílů byl 
v posledním desetiletí rychlý 
i technologický rozvoj. Tento vývoj by měl 
být zohledněn v kategoriích infrastruktury, 
na něž se vztahuje toto nařízení, 
v kritériích pro výběr projektů společného 
zájmu, jakož i v prioritních koridorech 

(7) Ačkoli cíle nařízení (EU) č. 
347/2013 zůstávají z velké části platné, 
současný rámec TEN-E dosud plně 
neodráží očekávané změny energetického 
systému, které vyplynou z nových 
politických souvislostí, a zejména 
z posílených cílů pro rok 2030, jakož i 
z cíle klimatické neutrality do roku 2050 na 
základě Zelené dohody pro Evropu. Proto 
je třeba, aby se cíle v oblasti zmírňování 
změny klimatu i adaptace na ni 
odpovídajícím promítly způsobem do 
revidovaného rámce TEN-E. Vedle 
nových politických souvislostí a cílů byl 
v posledním desetiletí rychlý 
i technologický rozvoj. Tento vývoj by měl 
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a tematických oblastech. být zohledněn v kategoriích infrastruktury, 
na něž se vztahuje toto nařízení, 
v kritériích pro výběr projektů společného 
zájmu, jakož i v prioritních koridorech 
a tematických oblastech. Současně by se 
revize neměla dotknout práva členského 
státu stanovit si podmínky pro využívání 
svých energetických zdrojů, na jeho výběr 
z různých energetických zdrojů a na 
základní skladbu jeho zásobování energií, 
jak je stanoveno v článku 194 (SFEU).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Energetická infrastruktura Unie by 
měla být odolná vůči nevyhnutelným 
dopadům, které podle odhadů změna 
klimatu v Evropě vyvolá navzdory úsilí 
o její zmírnění. Je tudíž zásadní zvýšit úsilí 
v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, 
budování odolnosti vůči této změně 
a prevence katastrof a připravenosti na ně.

(10) Energetická infrastruktura Unie by 
měla být odolná vůči nevyhnutelným 
dopadům, které podle odhadů změna 
klimatu v Evropě vyvolá navzdory úsilí 
o její zmírnění. Je tudíž zásadní přispívat 
ke zmírňování změny klimatu, zvýšit úsilí 
v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, 
budování odolnosti vůči této změně 
a prevence katastrof a připravenosti na ně.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Při rozvoji transevropské 
energetické infrastruktury je třeba se 
soustředit zejména na využívání stávající 
infrastruktury a zařízení k novým účelům, 
protože v zájmu dodržení přísných kritérií 
ekologické udržitelnosti musí být 
zamezeno plýtvání zdroji.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Bezpečnost dodávek energie, která 
je hlavním motivačním faktorem nařízení 
(EU) č. 347/2013, se díky projektům 
společného zájmu výrazně zlepšila. Kromě 
toho Komise ve svém posouzení dopadů 
týkajícím se klimatického cíle27 očekává, 
že spotřeba zemního plynu se výrazně 
sníží, neboť bez dalšího omezení není tato 
spotřeba slučitelná s uhlíkovou neutralitou. 
Na druhé straně se do roku 2050 výrazně 
zvýší spotřeba bioplynu, vodíku 
z obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkového 
vodíku a syntetických plynných paliv. 
Proto již infrastruktura pro zemní plyn 
nepotřebuje podporu prostřednictvím 
politiky nařízení TEN-E. Plánování 
energetické infrastruktury by mělo odrážet 
tuto měnící se situaci v oblasti zemního 
plynu.

(11) Bezpečnost dodávek energie, která 
je hlavním motivačním faktorem nařízení 
(EU) č. 347/2013, se díky projektům 
společného zájmu výrazně zlepšila. Kromě 
toho Komise ve svém posouzení dopadů 
týkajícím se klimatického cíle očekává, že 
spotřeba zemního plynu se výrazně sníží, 
neboť bez dalšího omezení není tato 
spotřeba slučitelná s uhlíkovou neutralitou. 
Na druhé straně se do roku 2050 výrazně 
zvýší spotřeba bioplynu, vodíku 
z obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkového 
vodíku a syntetických plynných paliv. 
Pokud jde o plyn, je infrastruktura nyní 
dobře propojena a odolnost dodávek se od 
roku 2013 podstatně zlepšila. Proto již 
infrastruktura pro zemní plyn nepotřebuje 
podporu prostřednictvím politiky nařízení 
TEN-E. Plánování energetické 
infrastruktury by mělo odrážet tuto měnící 
se situaci v oblasti zemního plynu. Ne 
všechny členské státy jsou však dostatečně 
napojeny na evropskou plynárenskou síť 
a zejména ostrovní členské státy se stále 
potýkají se značnými problémy, pokud jde 
o zabezpečení dodávek a energetickou 
izolaci. Přestože se očekává, že 78 % 
plynárenských projektů, které jsou 
projekty společného zájmu, budou zadány 
do roku 2025, řada z nich se potýká 
s dlouhými zpožděními, mimo jiné kvůli 
obtížím při získávání povolení. Revize 
nařízení (EU) č. 347/2013 by proto 
neměla mít negativní dopad na žádné 
z nedokončených projektů v prioritních 
koridorech. Projekty infrastruktury 
zemního plynu, které již byly zařazeny na 
čtvrtý nebo pátý unijní seznam projektů 
společného zájmu sestavený podle 
nařízení (EU) č. 347/2013, by proto měly 
mít odchylně od jiných ustanovení 
možnost si tento status uchovat a být 
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způsobilé pro první unijní seznam 
projektů společného zájmu, který má být 
sestaven podle tohoto nařízení, aby mohly 
být předmětem zrychleného řízení 
u vnitrostátních správních orgánů 
a zjednodušených povolovacích postupů, 
mohly realizovat plánovaná a očekávaná 
zlepšení tržního fungování a bezpečnosti 
dodávek, poskytnout příspěvek ke snížení 
emisí skleníkových plynů a ke zmírnění 
znečištění ovzduší a přispět k ukončení 
energetické izolace členských států, které 
v současnosti nejsou dostatečným 
způsobem napojeny na evropskou 
plynárenskou síť. Tato dočasná výjimka 
však znamená, že nejsou způsobilé pro 
finanční pomoc Unie v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy. 

__________________ __________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Význam inteligentních elektrických 
rozvodných sítí pro dosažení cílů politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu je 
uznán ve sdělení Komise o integraci 
energetického systému28. Kritéria pro tuto 
kategorii by měla zahrnovat technologický 
vývoj z hlediska inovací a digitálních 
aspektů. Dále by měla být vyjasněna úloha 
předkladatelů projektů. Vzhledem 
k očekávanému významnému nárůstu 
poptávky po energii v odvětví dopravy, 
zejména pro elektrická vozidla podél dálnic 
a v městských oblastech, by technologie 
inteligentních sítí měly rovněž pomoci 
zlepšit podporu související s energetickou 
sítí pro přeshraniční vysokokapacitní 
dobíjení na podporu dekarbonizace odvětví 
dopravy.

(12) Význam inteligentních elektrických 
rozvodných sítí pro dosažení cílů politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu je 
uznán ve sdělení Komise o integraci 
energetického systému28. Kritéria pro tuto 
kategorii by měla být zjednodušena a měla 
by zahrnovat technologický vývoj 
z hlediska inovací, digitálních aspektů 
a umožnění integrace energetického 
systému. Dále by měla být vyjasněna úloha 
předkladatelů projektů. Vzhledem 
k očekávanému významnému nárůstu 
poptávky po energii v odvětví dopravy, 
zejména pro elektrická vozidla podél dálnic 
a v městských oblastech, by technologie 
inteligentních sítí měly rovněž pomoci 
zlepšit podporu související s energetickou 
sítí pro přeshraniční vysokokapacitní 
dobíjení na podporu dekarbonizace odvětví 
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dopravy a zvýšit poptávku po ekologických 
způsobech dopravy.

__________________ __________________
28 COM(2020) 299 final. 28 COM(2020) 299 final.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Sdělení Komise o integraci 
energetického systému zdůrazňuje potřebu 
plánování integrované energetické 
infrastruktury napříč různými nosiči 
energie, energetickými infrastrukturami 
a odběratelskými odvětvími. Tato integrace 
systému vychází z uplatňování zásady 
„energetická účinnost v první řadě“ a 
z holistického přístupu nad rámec 
jednotlivých odvětví. Řeší rovněž potřeby 
dekarbonizace v odvětvích, kde je obtížné 
snížit emise uhlíku, jako jsou části 
průmyslu nebo některé druhy dopravy, kde 
je přímá elektrifikace v současné době 
technicky nebo ekonomicky náročná. Tyto 
investice zahrnují vodík a elektrolyzéry, 
které postupně směřují ke komerčnímu 
rozsáhlému zavádění. Vodíková strategie 
Komise upřednostňuje výrobu vodíku 
z elektřiny z obnovitelných zdrojů, což je 
nejčistší řešení, které je nejvíce slučitelné 
s unijním cílem klimatické neutrality. 
V přechodné fázi však jsou pro rychlejší 
nahrazení stávajícího vodíku 
a nastartování úspor z rozsahu nezbytné 
jiné formy nízkouhlíkového vodíku.

(13) Sdělení Komise o integraci 
energetického systému zdůrazňuje potřebu 
plánování integrované energetické 
infrastruktury napříč různými nosiči 
energie, energetickými infrastrukturami 
a odběratelskými odvětvími. Tato integrace 
systému vychází z uplatňování zásady 
„energetická účinnost v první řadě“ a 
z holistického přístupu nad rámec 
jednotlivých odvětví. Řeší rovněž potřeby 
dekarbonizace v odvětvích, kde je obtížné 
snížit emise uhlíku, jako jsou části 
průmyslu nebo některé druhy dopravy, kde 
je přímá elektrifikace v současné době 
technicky nebo ekonomicky náročná. Tyto 
investice zahrnují vodík a elektrolyzéry, 
které postupně směřují ke komerčnímu 
rozsáhlému zavádění. Vodíková strategie 
Komise upřednostňuje výrobu vodíku 
z elektřiny z obnovitelných zdrojů, což je 
nejčistší řešení, které je nejvíce slučitelné 
s unijním cílem klimatické neutrality. 
V přechodné fázi však jsou však zapotřebí 
jiné formy nízkouhlíkového vodíku, které 
povedou k rychlejší dekarbonizaci 
stávající produkce vodíku se zaměřením 
na širokou škálu čistých technologií 
a nastartování úspor z rozsahu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Vodíková strategie Komise29 kromě 
toho dospěla k závěru, že pro požadované 
zavedení vodíku je důležitým prvkem 
rozsáhlá síť infrastruktury, kterou může 
nabídnout pouze Unie a jednotný trh. 
V současné době existuje velmi omezená 
specializovaná infrastruktura pro 
přeshraniční přepravu vodíku 
a obchodování s vodíkem. Tato 
infrastruktura by měla sestávat 
z významného podílu zařízení 
přeměněných ze zařízení pro zemní plyn, 
doplněných o nová zařízení určená pro 
vodík. Vodíková strategie dále stanoví 
strategický cíl zvýšit do roku 2030 
instalovaný výkon elektrolyzérů na 40 
GW, aby se zvýšila výroba vodíku 
z obnovitelných zdrojů a usnadnila 
dekarbonizace odvětví závislých na 
fosilních palivech, jako je průmysl nebo 
doprava. Politika nařízení TEN-E by proto 
měla zahrnovat novou a přizpůsobenou 
infrastrukturu pro přepravu vodíku 
a skladovací zařízení, jakož 
i elektrolyzéry. Infrastruktura pro 
přepravu a skladování vodíku by měla být 
rovněž zahrnuta do desetiletého plánu 
rozvoje sítě pro celou Unii, aby bylo 
možné komplexně a důsledně posoudit její 
náklady a přínosy pro energetický systém, 
včetně příspěvku k integraci 
a dekarbonizaci sektoru, s cílem vytvořit 
pro Unii páteřní vodíkovou soustavu.

(14) Vodíková strategie Komise29 kromě 
toho dospěla k závěru, že pro požadované 
zavedení vodíku je důležitým prvkem 
rozsáhlá síť infrastruktury, kterou může 
nabídnout pouze Unie a jednotný trh. 
V současné době existuje velmi omezená 
specializovaná infrastruktura pro 
přeshraniční přepravu vodíku 
a obchodování s vodíkem a pro vznik 
vodíkových údolí mezi různými zeměmi, 
a tedy i pro podporu dalšího rozvoje 
vodíkových technologií v oborových 
klastrech. Tato infrastruktura by měla 
sestávat z významného podílu zařízení 
přeměněných ze zařízení pro zemní plyn, 
doplněných o nová zařízení určená pro 
vodík. Vodíková strategie dále stanoví 
strategický cíl zvýšit do roku 2030 
instalovaný výkon elektrolyzérů na 40 
GW, aby se zvýšila výroba vodíku 
z obnovitelných zdrojů a usnadnila 
dekarbonizace odvětví závislých na 
fosilních palivech, jako je průmysl nebo 
doprava. Politika TEN-E by proto měla 
zahrnovat novou a přizpůsobenou 
vodíkovou infrastrukturu a infrastrukturu 
pro dočasná řešení pro mísení, jakož 
i elektrolyzéry. Vysokotlaké vodíkové 
potrubí a infrastruktura pro skladování 
vodíku by měla být rovněž zahrnuta do 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou 
Unii, aby bylo možné komplexně 
a důsledně posoudit její náklady a přínosy 
pro energetický systém, včetně příspěvku 
k integraci a dekarbonizaci sektoru, s cílem 
vytvořit pro Unii páteřní vodíkovou 
soustavu. Nová kategorie vodíku by měla 
být v souladu s cíli integrace 
energetického systému a strategií EU pro 
vodík.

__________________ __________________
29 Vodíková strategie pro klimaticky 
neutrální Evropu, COM(2020) 301 final.

29 Vodíková strategie pro klimaticky 
neutrální Evropu, COM(2020) 301 final.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Kromě toho by se měla vytvořit 
nová kategorie infrastruktury pro 
inteligentní plynárenské sítě, a to na 
podporu investic, které do sítě začleňují 
plyny z obnovitelných zdrojů 
a nízkouhlíkové plyny, jako je bioplyn, 
biometan a vodík, a na základě 
inovativních digitálních technologií 
pomáhají řídit výsledný složitější systém.

(15) Kromě toho by se měla vytvořit 
nová kategorie infrastruktury pro 
inteligentní plynárenské sítě, a to na 
podporu investic, které do sítě začleňují 
plyny z obnovitelných zdrojů 
a nízkouhlíkové plyny, jako je bioplyn, 
biometan a vodík, a na základě 
inovativních digitálních technologií 
pomáhají řídit výsledný složitější systém. 
Způsobilé nízkouhlíkové plyny by měly 
splňovat požadavky na nízkouhlíkové 
plyny, které přijme Komise, včetně 
minimální hodnoty snížení emisí 
skleníkových plynů, kterou stanoví 
Komise.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Cíl dosáhnout nejpozději do roku 
2050 klimatické neutrality počítá s tím, že 
budou i nadále používány určité 
průmyslové procesy, při nichž se uvolňuje 
oxid uhličitý (CO2). Tyto emise jsou 
považovány za nevyhnutelné, pokud 
vzniku CO2 nelze zamezit ani 
prostřednictvím optimalizace, například 
zvýšením energetické účinnosti nebo 
elektrifikací zahrnující obnovitelné zdroje 
energie. Dostupnost těchto alternativních 
možností se v různých odvětvích 
používajících technologie CCS liší 
a neustále mění a totéž platí i pro nejlepší 
dostupné technologie (BAT) a míru 
zachycování CO2.  Komise by měla tento 
vývoj bedlivě sledovat a pravidelně 
upravovat jak nejlepší dostupné 
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technologie, tak i vhodné minimální míry 
zachycování v rozmezí 70-90 % na odvětví 
a technologii, aby bylo zajištěno, že rozvoj 
infrastruktury pro CO2 nezpůsobí 
technologické ustrnutí ani nezpomalí 
zavádění bezemisních technologií, nýbrž 
povede k významnému čistému snížení 
emisí, které jsou při neexistenci vhodných 
alternativ nevyhnutelné. Tím bude rovněž 
zajištěna přiměřená podpora při 
překonávání překážek v oblasti 
technologií, infrastruktury a uvádění na 
trh, mimo jiné prostřednictvím rámce 
TEN-E.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Dále je třeba vytvořit novou 
kategorii infrastruktury pro systémy 
dálkového vytápění a chlazení. Odvětví 
distribuce elektřiny a dálkového vytápění 
a chlazení by spolu měla více 
spolupracovat, aby reakce a poptávku bylo 
možné lépe reagovat na poptávku a zvýšit 
flexibilitu vycházející z investic do 
ukládání energie v energetické síti. 
?????? Měly by být rovněž zavedeny 
nástroje pro snižování rizik a doprovodná 
opatření s cílem snížit vnímaná rizika 
a roztříštěnou povahu řešení v oblasti 
vytápění a chlazení z obnovitelných 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Nařízení (EU) č. 347/2013 (16) Nařízení (EU) č. 347/2013 
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vyžaduje, aby kandidátský projekt 
společného zájmu prokázal významný 
přínos alespoň k jednomu kritériu ze 
souboru kritérií v rámci postupu 
sestavování seznamu Unie, který může, ale 
nemusí zahrnovat udržitelnost. Tento 
požadavek v souladu s konkrétními 
potřebami vnitřního trhu s energií ve své 
době umožnil rozvoj projektů společného 
zájmu, které řešily pouze rizika pro 
bezpečnost dodávek energie, a to i pokud 
neprokazovaly přínosy z hlediska 
udržitelnosti. Vzhledem k vývoji potřeb 
unijní infrastruktury a cílů v oblasti 
dekarbonizace a k závěrům Evropské rady 
z července 2020, podle nichž by „výdaje 
EU by měly být v souladu s cíli Pařížské 
dohody a s principem ‚nezpůsobovat 
škodu‘ obsaženým v Zelené dohodě pro 
Evropu“, by však udržitelnost měla být 
posuzována z hlediska začleňování 
obnovitelných zdrojů energie do rozvodné 
sítě, případně z hlediska snižování emisí 
skleníkových plynů, aby bylo zajištěno, že 
politika nařízení TEN-E bude v souladu 
s cíli politiky Unie v oblasti energetiky 
a klimatu. Udržitelnost sítí přepravy CO2 
je posuzována z hlediska jejich účelu, 
kterým je přeprava oxidu uhličitého.

vyžaduje, aby kandidátský projekt 
společného zájmu prokázal významný 
přínos alespoň k jednomu kritériu ze 
souboru kritérií v rámci postupu 
sestavování seznamu Unie, který může, ale 
nemusí zahrnovat udržitelnost. Tento 
požadavek v souladu s konkrétními 
potřebami vnitřního trhu s energií ve své 
době umožnil rozvoj projektů společného 
zájmu, které řešily pouze rizika pro 
bezpečnost dodávek energie, a to i pokud 
neprokazovaly přínosy z hlediska 
udržitelnosti. Vzhledem k vývoji potřeb 
unijní infrastruktury a cílů v oblasti 
dekarbonizace a k závěrům Evropské rady 
z července 2020, podle nichž by „výdaje 
EU by měly být v souladu s cíli Pařížské 
dohody a s principem ‚nezpůsobovat 
škodu‘ obsaženým v Zelené dohodě pro 
Evropu“, by však udržitelnost měla být 
posuzována z hlediska začleňování 
obnovitelných zdrojů energie do rozvodné 
sítě, případně z hlediska snižování emisí 
skleníkových plynů, aby bylo zajištěno, že 
politika nařízení TEN-E bude v souladu 
s cíli politiky Unie v oblasti energetiky 
a klimatu a bude zohledňovat také 
specifika každého členského státu 
a nutnost směřovat k dekarbonizaci 
různými cestami. Udržitelnost sítí přepravy 
CO2 je posuzována na základě čistého 
snížení emisí CO2 během celého životního 
cyklu projektu a chybějících 
alternativních technologických řešení pro 
dosažení stejné úrovně snížení emisí CO2 
.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Unie by měla usnadňovat 
infrastrukturní projekty, které propojují 
energetické sítě Unie se sítěmi třetích zemí 
a jsou vzájemně prospěšné, nezbytné pro 

(17) Unie by měla usnadňovat 
infrastrukturní projekty, které propojují sítě 
Unie se sítěmi třetích zemí a jsou vzájemně 
prospěšné, nezbytné pro transformaci 
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transformaci energetiky a dosažení cílů 
v oblasti klimatu a splňují i konkrétní 
kritéria příslušných kategorií infrastruktury 
podle tohoto nařízení, zejména se 
sousedními zeměmi a se zeměmi, s nimiž 
Unie navázala zvláštní spolupráci v oblasti 
energetiky. Toto nařízení by proto mělo do 
své oblasti působnosti zahrnout projekty ve 
společném zájmu, pokud jsou udržitelné 
a schopné prokázat významné čisté 
socioekonomické přínosy pro nejméně dva 
členské státy a alespoň jednu třetí zemi. 
Tyto projekty by byly způsobilé pro 
zařazení na seznam Unie za podmínek 
sbližování právních předpisů s Unií 
a prokázání přínosu k celkové strategii 
Unie a jejím cílům v oblasti energetiky 
a klimatu z hlediska bezpečnosti dodávek 
energie a dekarbonizace. Toto slaďování 
nebo sbližování právních předpisů by se 
mělo předpokládat pro smluvní strany 
Evropského hospodářského prostoru nebo 
Energetického společenství. Kromě toho 
by třetí země, s níž Unie spolupracuje na 
vývoji projektů ve společném zájmu, měla 
usnadnit podobný harmonogram pro 
zrychlené provádění a další opatření na 
podporu politiky, jak stanoví toto nařízení. 
V tomto nařízení by proto měly být 
projekty ve společném zájmu posuzovány 
stejným způsobem jako projekty 
společného zájmu, přičemž všechna 
ustanovení týkající se projektů společného 
zájmu se budou vztahovat i na projekty ve 
společném zájmu, není-li stanoveno jinak.

energetiky a dosažení cílů v oblasti klimatu 
a splňují i konkrétní kritéria příslušných 
kategorií infrastruktury podle tohoto 
nařízení, zejména se sousedními zeměmi 
a se zeměmi, s nimiž Unie navázala 
zvláštní spolupráci v oblasti energetiky. 
Toto nařízení by proto mělo do své oblasti 
působnosti zahrnout projekty ve společném 
zájmu, pokud jsou udržitelné a schopné 
prokázat významné čisté socioekonomické 
přínosy pro nejméně dva členské státy 
a alespoň jednu třetí zemi v zájmu upřímné 
budoucí spolupráce. Tyto projekty by byly 
způsobilé pro zařazení na seznam Unie za 
podmínek sbližování právních předpisů 
s Unií a jejich účinného provádění a po 
prokázání přínosu k celkové strategii Unie 
a jejím cílům v oblasti energetiky a klimatu 
z hlediska bezpečnosti dodávek energie 
a dekarbonizace. Toto slaďování nebo 
sbližování právních předpisů by se mělo 
předpokládat pro smluvní strany 
Evropského hospodářského prostoru nebo 
Energetického společenství nebo je lze 
v případě jiných třetích zemí prokázat 
prostřednictvím dvoustranných dohod, 
které obsahují příslušná ustanovení 
o cílech politiky v oblasti klimatu 
a energetiky týkajících se dekarbonizace 
a které dále posoudí příslušná regionální 
skupina za podpory Komise. Kromě toho 
by třetí země, s níž Unie spolupracuje na 
vývoji projektů ve společném zájmu, měla 
usnadnit podobný harmonogram pro 
zrychlené provádění a další opatření na 
podporu politiky, jak stanoví toto nařízení. 
V tomto nařízení by proto měly být 
projekty ve společném zájmu posuzovány 
stejným způsobem jako projekty 
společného zájmu, přičemž všechna 
ustanovení týkající se projektů společného 
zájmu se budou vztahovat i na projekty ve 
společném zájmu, není-li stanoveno jinak.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) K dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 a 2050 
a cíle klimatické neutrality musí také 
Evropa výrazně zvýšit výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. Stávající kategorie 
infrastruktury pro přenos a skladování 
elektřiny mají zásadní význam pro 
začlenění významného nárůstu výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů do 
elektrické rozvodné sítě. To vyžaduje také 
navýšení investic do energie 
z obnovitelných zdrojů na moři30. Rovněž 
je třeba se zabývat koordinací 
dlouhodobého plánování a rozvoje 
elektrizačních soustav na moři a na 
pevnině. Zvláště by plánování 
infrastruktury na moři mělo ustoupit od 
přístupu založeného na jednotlivých 
projektech ve prospěch koordinovaného 
komplexního přístupu zajišťujícího 
udržitelný rozvoj integrovaných mořských 
elektrizačních soustav na moři v souladu 
s potenciálem příbřežních obnovitelných 
zdrojů jednotlivých přímořských oblastí, 
ochranou životního prostředí a dalšími 
způsoby využití moře.

(18) K dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 a 2050 
a cíle klimatické neutrality musí také 
Evropa výrazně zvýšit výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. Stávající kategorie 
infrastruktury pro přenos a skladování 
elektřiny mají zásadní význam pro 
začlenění významného nárůstu výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů do 
elektrické rozvodné sítě. To vyžaduje také 
navýšení investic do energie 
z obnovitelných zdrojů na moři30 s cílem 
dosáhnout toho, aby byla tato technologie 
vyspělejší a nákladově efektivnější. To 
zahrnuje radiální propojení nových 
větrných kapacit na moři a hybridní 
integrované projekty. Rovněž je třeba se 
zabývat koordinací dlouhodobého 
plánování a rozvoje elektrizačních soustav 
na moři a na pevnině. Zvláště by plánování 
infrastruktury na moři mělo ustoupit od 
přístupu založeného na jednotlivých 
projektech ve prospěch koordinovaného 
komplexního přístupu zajišťujícího 
udržitelný rozvoj integrovaných mořských 
elektrizačních soustav na moři v souladu 
s potenciálem příbřežních obnovitelných 
zdrojů jednotlivých přímořských oblastí, 
ochranou životního prostředí a dalšími 
způsoby využití moře. Je třeba podporovat 
přístup založený na dobrovolné spolupráci 
mezi členskými státy. Členské státy by si 
měly uchovat pravomoc schvalovat 
projekty společného zájmu, které se týkají 
jejich území, a související náklady a měly 
by být oprávněny nezávisle definovat svůj 
energetický mix v souladu s článkem 194 
SFEU.

__________________ __________________
30 Sdělení o strategii pro energii na moři. 30 Sdělení o strategii pro energii na moři.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Příslušné členské státy by měly být 
schopny posoudit přínosy a náklady 
mořských elektrizačních soustav 
v příslušných přímořských oblastech 
z hlediska energie z obnovitelných zdrojů 
a provést předběžnou analýzu sdílení 
nákladů na úrovni jednotlivých 
přímořských oblastí, aby tak podložily 
společné politické závazky k rozvoji 
energie z obnovitelných zdrojů na moři na 
úrovni jednotlivých přímořských oblastí. 
Komise by proto měla vypracovat jednotné 
zásady pro metodiku analýzy přínosů 
a nákladů a sdílení nákladů pro účely 
zavádění plánů rozvoje integrovaných sítí 
na moři, které by měly členským státům 
umožnit, aby prováděly odpovídající 
posouzení.

(19) Možnosti výroby větrné energie na 
moři se v různých částech Unie liší. 
Příslušné členské státy by měly být 
schopny posoudit přínosy a náklady 
integrovaných mořských sítích 
v příslušných přímořských oblastech 
z hlediska energie z obnovitelných zdrojů 
a provést předběžnou analýzu sdílení 
nákladů na úrovni jednotlivých 
přímořských oblastí, aby tak podložily 
společné politické závazky k rozvoji 
energie z obnovitelných zdrojů na moři na 
úrovni jednotlivých přímořských oblastí. 
Agentura by proto měla vypracovat 
jednotné zásady pro metodiku analýzy 
přínosů a nákladů a sdílení nákladů pro 
účely zavádění plánů rozvoje 
integrovaných sítí na moři, které by měly 
členským státům umožnit, aby prováděly 
odpovídající posouzení.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Proces desetiletého plánu rozvoje 
sítě pro celou Unii jako základ pro určení 
projektů společného zájmu v kategoriích 
elektřiny a plynu se osvědčil jako účinný. 
Ačkoli Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
a provozovatelé přenosových soustav hrají 
v tomto procesu důležitou úlohu, je 
zapotřebí větší kontroly, aby se posílila 
důvěra v tento postup, zejména pokud jde 
o vymezení scénářů pro budoucnost, určení 

(20) Proces desetiletého plánu rozvoje 
sítě pro celou Unii jako základ pro určení 
projektů společného zájmu v kategoriích 
elektřiny a plynu se osvědčil jako účinný. 
Ačkoli Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
a provozovatelé přenosových soustav hrají 
v tomto procesu důležitou úlohu, je 
zapotřebí větší kontroly, aby se posílila 
důvěra v tento postup, zejména pokud jde 
o vymezení scénářů pro budoucnost, určení 
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dlouhodobých nedostatků 
a problematických míst v infrastruktuře 
a posuzování jednotlivých projektů. Kvůli 
potřebě nezávislého ověřování by proto 
měla hrát v uvedeném postupu větší úlohu 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (dále jen „agentura“) 
a Komise, a to i v postupu vypracování 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou 
Unii podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/943 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/200932.

dlouhodobých nedostatků 
a problematických míst v infrastruktuře 
a posuzování jednotlivých projektů. Kvůli 
potřebě nezávislého ověřování by proto 
měla hrát v uvedeném postupu větší úlohu 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (dále jen „agentura“) 
a Komise, a to i v postupu vypracování 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou 
Unii podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/943 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/200932. Pro rozhodování 
v rámci TEN-E by bylo přínosem 
začlenění objektivních vědeckých údajů 
poskytovaných nezávislým vědeckým 
orgánem, jako je Evropský vědecký 
poradní výbor pro změnu klimatu (dále 
jen „poradní výbor“). Tento rozhodovací 
proces by měl probíhat co nejúčinnějším 
způsobem, aby nedocházelo ke zdvojování.

__________________ __________________
31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 
o vnitřním trhu s elektřinou, Úř. věst. 
L 158, 14.6.2019, s. 54.

31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 
o vnitřním trhu s elektřinou, Úř. věst. 
L 158, 14.6.2019, s. 54.

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1775/2005, Úř. věst. L 211, 
14.8.2009, s. 36.

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1775/2005, Úř. věst. L 211, 
14.8.2009, s. 36.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) V souladu se závěry Fóra pro 
energetickou infrastrukturu 2020 je 
nezbytné zajistit, aby v procesech 
plánování všech pozemních i pobřežních 
infrastruktur pro přenos a distribuci byla 
integrovaným způsobem zohledněna 
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všechna příslušná odvětví, jako je plyn, 
elektřina, vytápění a doprava. V zájmu 
splnění Pařížské dohody a dosažení cílů 
Unie v oblasti klimatu pro rok 2030, cílů 
rozvoje energie na moři do roku 2040 
a cíle klimatické neutrality nejpozději do 
roku 2050 by se rámec TEN-E měl opírat 
o inteligentnější, integrovanější, 
dlouhodobější a optimalizovanou 
koncepci „jednotného energetického 
systému“ prostřednictvím vytvoření 
rámce, který umožní lépe koordinovat 
plánování infrastruktury v různých 
odvětvích a vytvoří příležitost k optimální 
integraci různých řešení, která budou 
zahrnovat různé prvky sítě mezi různými 
infrastrukturami. Toho je třeba 
dosáhnout vypracováním jednotných 
odvětvových integrovaných metodik, které 
zajistí soulad mezi všemi relevantními 
účastníky trhu a budou odrážet jejich 
vzájemnou závislost. K tomu je také 
zapotřebí vypracovat společnou metodiku 
určování nákladů a přínosů pro potřeby  
meziodvětvových posouzení v rámci 
integrovaného modelu sítí ENTSO 
a zajistit v tomto procesu dostatečnou 
účast různých odvětví prostřednictvím 
specializovaného výboru zúčastněných 
stran v oblasti energetické infrastruktury. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je důležité zajistit, aby status 
projektu společného zájmu mohly získat 
pouze projekty infrastruktury, pro které 
neexistují přiměřená alternativní řešení. Za 
tímto účelem se zjišťování nedostatků 
v infrastruktuře řídí zásadou „energetická 
účinnost v první řadě“ a přednostně se 
zváží všechna příslušná řešení 
nesouvisející s infrastrukturou s cílem 
řešit určené nedostatky. Kromě toho by 

(21) Je důležité zajistit, aby status 
projektu společného zájmu mohly získat 
pouze projekty infrastruktury, pro které 
neexistují přiměřená alternativní řešení. Za 
tímto účelem by měla být do procesu 
plánování infrastruktury a posuzování 
projektů začleněna zásada „energetická 
účinnost v první řadě“, popsaná 
v revidované směrnici o energetické 
účinnosti a v dokumentu Komise „Zásada 



PE691.151v02-00 24/346 RR\1240105CS.docx

CS

předkladatelé projektů měli během 
provádění projektů podávat zprávy 
o souladu s právními předpisy v oblasti 
životního prostředí a prokazovat, že 
projekty nepůsobí významné poškozování 
životního prostředí podle článku 17 
nařízení (ES) 2020/85233. U stávajících 
projektů společného zájmu, které dosáhly 
dostatečné vyspělosti, se tento aspekt 
zohlední ze strany regionálních skupin při 
výběru projektů pro následný seznam Unie.

energetická účinnost v první řadě – 
praktických pokynech pro provádění“. 
V souladu se zásadou „energetická 
účinnost v první řadě“ by měly být zváženy 
všechny relevantní alternativy pro 
optimalizaci stávajících přenosových 
soustav, které by mohly přispět k řešení 
nedostatků zjištěných ve fázi zjišťování 
nedostatků v infrastruktuře, a tato 
alternativní řešení by měla být zavedena, 
pokud z analýzy nákladů a přínosů 
vyplyne, že jsou z hlediska celého systému 
nákladově efektivnější než výstavba nové 
infrastruktury.  Regionální skupiny, jimž 
jsou nápomocny vnitrostátní regulační 
orgány, by měly zvážit předpoklady 
a výsledky posouzení nedostatků 
infrastruktury vypracovaného v souladu 
s tímto nařízením a zajistit, aby se zásada 
„energetická účinnost v první řadě“ plně 
promítla do procesu výběru projektů 
společného zájmu. Kromě toho by 
předkladatelé projektů měli během 
provádění projektů podávat zprávy 
o souladu s právními předpisy v oblasti 
životního prostředí a prokazovat, že 
projekty nepůsobí významné poškozování 
životního prostředí podle článku 17 
nařízení (ES) 2020/85233. U stávajících 
projektů společného zájmu, které dosáhly 
dostatečné vyspělosti, se tento aspekt 
zohlední ze strany regionálních skupin při 
výběru projektů pro následný seznam Unie.

__________________ __________________
33 Nařízení (EU) 2020/852 o zřízení rámce 
pro usnadnění udržitelných investic a 
o změně nařízení (EU) 2019/2088, Úř. 
věst. L 198, 22.6.2020, s. 13.

33 Nařízení (EU) 2020/852 o zřízení rámce 
pro usnadnění udržitelných investic a 
o změně nařízení (EU) 2019/2088, Úř. 
věst. L 198, 22.6.2020, s. 13.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) K zajištění stability napětí (22) K zajištění stability napětí 
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a kmitočtu je nutné věnovat zvláštní 
pozornost stabilitě evropské elektrické sítě 
za měnících se podmínek, zejména 
s ohledem na narůstající podíl elektřiny 
z obnovitelných zdrojů.

a kmitočtu je nutné věnovat zvláštní 
pozornost stabilitě evropské elektrické sítě 
a kapacitě přeshraniční přenosové 
infrastruktury za měnících se podmínek, 
zejména s ohledem na narůstající podíl 
flexibilních možností, jako udržitelné 
skladování energie a výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. Upřednostňovat je 
třeba zvláště úsilí o zachování a zaručení 
uspokojivé úrovně plánované 
nízkouhlíkové výroby energie s cílem 
zajistit bezpečnost dodávek pro občany 
a podniky.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komise po důkladných 
konzultacích se všemi členskými státy 
a zúčastněnými stranami určila třináct 
strategických priorit transevropské 
energetické infrastruktury, jejichž 
provedení je zásadní pro dosažení cílů 
politik Unie v oblasti energetiky a klimatu 
do roku 2030 a 2050. Tyto priority se 
týkají různých zeměpisných regionů nebo 
tematických oblastí, pokud jde o přenos 
a skladování elektřiny, mořských 
elektrizačních soustav pro energii 
z obnovitelných zdrojů, přenosu 
a skladování vodíku, elektrolyzérů, 
inteligentních plynárenských sítí, 
inteligentních elektrických rozvodných sítí 
a přepravy oxidu uhličitého.

(23) Komise po důkladných 
konzultacích se všemi členskými státy 
a zúčastněnými stranami určila třináct 
strategických priorit transevropské 
energetické infrastruktury, jejichž 
provedení je zásadní pro dosažení cílů 
politik Unie v oblasti energetiky a klimatu 
do roku 2030 a 2050. Tyto priority se 
týkají různých zeměpisných regionů nebo 
tematických oblastí, pokud jde o přenos 
a skladování elektřiny, mořských 
elektrizačních soustav pro energii 
z obnovitelných zdrojů, přenosu 
a skladování vodíku, elektrolyzérů, 
inteligentních plynárenských sítí, 
inteligentních elektrických rozvodných sítí 
a přepravy a ukládání oxidu uhličitého.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) V zájmu zvýšení účinnosti tohoto 
procesu by měla být prohloubená a dále 
podporována spolupráce mezi 
regionálními skupinami. Je třeba, aby 
při napomáhání této spolupráci hrála 
významnou úlohu Komise s cílem řešit 
možné dopady projektů na jiné regionální 
skupiny.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Projekty společného zájmu by měly 
být prováděny 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. Pokrok 
při provádění konkrétních projektů, jakož 
i při plnění povinností vyplývajících 
z tohoto nařízení by měl být u příslušných 
projektů zohledněn ve výběrovém procesu 
pro následné seznamy Unie.

(27) Projekty společného zájmu by měly 
být prováděny co nejrychleji a měly by být 
pečlivě sledovány a vyhodnocovány 
s náležitým ohledem na dodržování 
požadavků na zapojení zúčastněných 
stran a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí a minimální 
administrativní zátěž pro předkladatele 
projektů. Komise by měla jmenovat 
evropské koordinátory projektů, u kterých 
se vyskytnou obzvláštní nesnáze nebo 
zpoždění. Pokrok při provádění 
konkrétních projektů, jakož i při plnění 
povinností vyplývajících z tohoto nařízení 
by měl být u příslušných projektů 
zohledněn ve výběrovém procesu pro 
následné seznamy Unie.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Plánování a provádění unijních 
projektů společného zájmu v oblasti 

(29) Plánování a provádění unijních 
projektů společného zájmu v oblasti 
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energetické, dopravní a telekomunikační 
infrastruktury by se mělo koordinovat 
s cílem vytvořit synergie tam, kde je to 
z celkového ekonomického, technického 
nebo environmentálního hlediska nebo 
z hlediska klimatu či územního plánování 
proveditelné, přičemž se řádně zohlední 
příslušné bezpečnostní aspekty. Při 
plánování jednotlivých evropských sítí by 
tedy mělo být možné upřednostňovat 
integraci dopravních, komunikačních 
a energetických sítí s cílem zajistit, aby 
bylo zabráno co nejméně plochy, a pokud 
možno vždy zajistit opětovné využití 
stávajících nebo bývalých tras, a tím 
minimalizovat veškeré sociální, 
ekonomické, environmentální, klimatické 
a finanční negativní dopady.

energetické, dopravní a telekomunikační 
infrastruktury by se mělo koordinovat 
s cílem vytvořit synergie tam, kde je to 
z celkového ekonomického, technického 
nebo environmentálního hlediska nebo 
z hlediska klimatu či územního plánování 
proveditelné, přičemž se řádně zohlední 
strategie pro integraci energetického 
systému a budou se brát v potaz příslušné 
bezpečnostní aspekty. Při plánování 
jednotlivých evropských sítí by tedy mělo 
být možné upřednostňovat integraci 
dopravních, komunikačních 
a energetických sítí s cílem zajistit, že bude 
zábrana co nejmenší plocha. Pro integraci 
energetického systému v různých 
odvětvích je nezbytná společná vize sítí, 
přičemž by mělo být pokud možno vždy 
zajištěno opětovné využití stávajících nebo 
bývalých tras, a tím minimalizovat veškeré 
sociální, ekonomické, environmentální, 
klimatické a finanční negativní dopady.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Je nezbytné, aby zúčastněné 
strany, včetně občanské společnosti, byly 
informovány a konzultovány s cílem 
zajistit úspěch projektů a omezit případné 
námitky.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Měl by existovat příslušný orgán 
nebo orgány, které budou integrovat nebo 
koordinovat všechny povolovací postupy 

(32) Členské státy by měly vytvořit 
jednotná kontaktní místa, aby omezily 
složitost, zvýšily účinnost a transparentnost 
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(dále jen „jednotné kontaktní místo“), aby 
omezily složitost, zvýšily účinnost 
a transparentnost a pomohly posílit 
spolupráci mezi členskými státy.

a pomohly posílit vzájemnou spolupráci.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) V zájmu zjednodušení a urychlení 
povolovacího postupu pro mořské 
elektrizační soustavy pro energii 
z obnovitelných zdrojů by členské státy 
v okolí určité přímořské oblasti měly 
s ohledem na regionální specifika 
a zeměpisnou polohu zřídit jedinečná 
kontaktní místa, označovaná jako 
„jednotné kontaktní místo na moři“, která 
by usnadnila a koordinovala postup 
udělování povolení těmto projektům. 
Kromě toho by zřízení jednotného 
kontaktního místa v každé přímořské 
oblasti pro mořské elektrizační soustavy 
pro energii z obnovitelných zdrojů mělo 
snížit složitost, zvýšit účinnost a urychlit 
postup povolování přenosových zařízení na 
moři, která často zasahují do mnoha 
jurisdikcí.

(33) V zájmu zjednodušení a urychlení 
povolovacího postupu pro mořské sítě pro 
energii z obnovitelných zdrojů by členské 
státy v okolí určité přímořské oblasti měly 
s ohledem na regionální specifika 
a zeměpisnou polohu zřídit jedinečná 
kontaktní místa, která by snížila 
administrativní zátěž developerů 
a usnadnila a koordinovala postup 
udělování povolení těmto projektům. 
Kromě toho by zřízení jednotného 
kontaktního místa v každé přímořské 
oblasti pro mořské sítě pro energii 
z obnovitelných zdrojů mělo snížit 
složitost, zvýšit účinnost a urychlit postup 
povolování přenosových zařízení na moři, 
která často zasahují do mnoha jurisdikcí.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Náklady na rozvoj, výstavbu, 
provoz a údržbu projektů společného 
zájmu by měli obvykle plně nést uživatelé 
dané infrastruktury. Pokud z vyhodnocení 
tržní poptávky nebo očekávaných dopadů 
na příslušné tarify vyplývá, že nelze 
očekávat, že budou náklady pokryty tarify 

(38) Náklady na rozvoj, výstavbu, 
provoz a údržbu projektů společného 
zájmu by měli obvykle plně nést uživatelé 
dané infrastruktury. Při rozdělování 
nákladů by mělo být zajištěno, aby 
koncoví uživatelé nebyli nepřiměřeně 
zatěžováni, zejména pokud by to mělo vést 
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placenými uživateli infrastruktury, měly by 
být projekty obecného zájmu způsobilé pro 
přeshraniční přidělení nákladů.

k energetické chudobě. Pokud 
z vyhodnocení tržní poptávky nebo 
očekávaných dopadů na příslušné tarify 
vyplývá, že nelze očekávat, že budou 
náklady pokryty tarify placenými uživateli 
infrastruktury, měly by být projekty 
obecného zájmu způsobilé pro přeshraniční 
přidělení nákladů.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Východiskem pro diskusi 
o vhodném přidělení nákladů by měla být 
analýza nákladů a přínosů projektu 
infrastruktury provedená na základě 
harmonizované metodiky pro analýzu 
energetického systému v celé šíři za 
pomoci téhož scénáře, který byl použit pro 
zařazení projektu na unijní seznam 
projektů společného zájmu v rámci 
desetiletých plánů rozvoje sítě pro celou 
Unii připravených evropskými sítěmi 
provozovatelů přenosových soustav podle 
nařízení (EU) 2019/943 a (ES) č. 715/2009 
a přezkoumaných agenturou. Uvedená 
analýza může pro účely srovnání 
jednotkových investičních nákladů 
zohlednit ukazatele a odpovídající 
referenční hodnoty.

(39) Východiskem pro diskusi 
o vhodném přidělení nákladů by měla být 
analýza nákladů a přínosů projektu 
infrastruktury provedená na základě 
harmonizované metodiky pro analýzu 
energetického systému v celé šíři za 
pomoci všech relevantní scénářů 
vypracovaných v rámci desetiletých plánů 
rozvoje sítě pro celou Unii připravených 
evropskými sítěmi provozovatelů 
přenosových soustav podle nařízení (EU) 
2019/943 a (ES) č. 715/2009 
a přezkoumaných agenturou a dalších 
scénářů pro plánování rozvoje sítě, což 
umožní důkladnou analýzu přínosu 
společného projektu v oblasti energetické 
politiky k energetické bezpečnosti, 
udržitelnosti a zabezpečení dodávek 
energie. Uvedená analýza může pro účely 
srovnání jednotkových investičních 
nákladů zohlednit ukazatele a odpovídající 
referenční hodnoty.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Na čím dál tím integrovanějším 
vnitřním trhu s energií jsou zapotřebí jasná 
a transparentní pravidla přeshraničního 
přidělování nákladů, která urychlí investice 
do přeshraniční infrastruktury. Je nezbytné 
zajistit stabilní rámec financování pro 
rozvoj projektů společného zájmu 
a zároveň minimalizovat potřebu finanční 
podpory. Při rozhodování o přeshraničním 
přidělování nákladů by vnitrostátní 
regulační orgány měly přidělovat investiční 
náklady přes hranice v celém rozsahu 
a zahrnovat je do vnitrostátních sazeb 
a následně určit, zda by jejich dopad na 
vnitrostátní tarify mohl představovat 
nepřiměřenou zátěž pro spotřebitele. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly 
zabránit vzniku rizika, že dojde ke 
zdvojenému poskytnutí podpory projektů, 
a to zohledněním skutečných či 
odhadovaných nákladů a výnosů. Tyto 
náklady a výnosy by měly být zohledněny 
pouze v případě, že se vztahují k projektům 
a jsou určeny ke krytí příslušných nákladů.

(40) Na čím dál tím integrovanějším 
vnitřním trhu s energií jsou zapotřebí jasná 
a transparentní pravidla přeshraničního 
přidělování nákladů, která urychlí investice 
do přeshraniční infrastruktury a projektů 
s přeshraničním dopadem. Je nezbytné 
zajistit stabilní rámec financování pro 
rozvoj projektů společného zájmu 
a zároveň minimalizovat potřebu finanční 
podpory a zároveň povzbudit 
zainteresované investory pomocí 
vhodných pobídek a finančních 
mechanismů, aby ve fázi vývoje nebyla 
konečná cena elektřiny zatěžována 
sazbami. Při rozhodování o přeshraničním 
přidělování nákladů by vnitrostátní 
regulační orgány měly přidělovat investiční 
náklady přes hranice v celém rozsahu 
a zahrnovat je do vnitrostátních sazeb 
a následně určit, zda by jejich dopad na 
vnitrostátní tarify mohl představovat 
nepřiměřenou zátěž pro spotřebitele. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly 
zabránit vzniku rizika, že dojde ke 
zdvojenému poskytnutí podpory projektů, 
a to zohledněním skutečných či 
odhadovaných nákladů a výnosů. Tyto 
náklady a výnosy by měly být zohledněny 
pouze v případě, že se vztahují k projektům 
a jsou určeny ke krytí příslušných nákladů.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Aby bylo možné přispět k naplnění 
pilířů TEN-E, jako je udržitelnost nebo 
zabezpečení dodávek energie, bude 
integrovaný trh s energií vyžadovat nejen 
hmatatelné důkazy o přeshraničním 
účinku projektů infrastruktury. Jsou 
zapotřebí přeshraniční projekty, které by 
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měly pozitivní dopad na energetickou síť 
Unie, jako jsou inteligentní elektrické sítě 
nebo elektrolyzéry, aniž by zahrnovaly 
společnou fyzickou hranici.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Nařízení (EU) č. 347/2013 
prokázalo přidanou hodnotu posílení 
pákového efektu soukromého financování 
prostřednictvím rozsáhlé finanční podpory 
EU při provádění projektů evropského 
významu. S ohledem na hospodářskou 
a finanční krizi a rozpočtová omezení by 
v příštím víceletém finančním rámci měla 
pokračovat cílená podpora prostřednictvím 
grantů a finančních nástrojů, která by 
přilákala nové investory do prioritních 
koridorů a oblastí energetické 
infrastruktury s minimálním příspěvkem 
z rozpočtu Evropské unie.

(45) Nařízení (EU) č. 347/2013 
prokázalo přidanou hodnotu posílení 
pákového efektu soukromého financování 
prostřednictvím rozsáhlé finanční podpory 
EU při provádění projektů evropského 
významu. S ohledem na hospodářskou 
a finanční krizi a rozpočtová omezení by 
v příštím víceletém finančním rámci měla 
pokračovat cílená podpora prostřednictvím 
grantů a finančních nástrojů, která by 
maximalizovala přínos pro občany Unie 
a přilákala nové investory do prioritních 
koridorů a oblastí energetické 
infrastruktury s minimálním příspěvkem 
z rozpočtu Evropské unie.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Granty na práce související 
s projekty ve společném zájmu by měly být 
k dispozici pouze pro investice na území 
Unie a pouze v případě, že alespoň dva 
členské státy významným způsobem 
finančně přispívají na investiční náklady 
projektu s ohledem na jeho přínosy.

(47) Granty na práce související 
s projekty ve společném zájmu by měly být 
k dispozici pouze pro části investic na 
území Unie a pouze v případě, že alespoň 
dva členské státy významným způsobem 
finančně přispívají na investiční náklady 
projektu s ohledem na jeho přínosy.

Pozměňovací návrh 38
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— doplní toto nařízení na základě 
přezkumu oblasti působnosti a skladby 
prioritních koridorů a tematických oblastí 
a přijetí nových seznamů prioritních 
koridorů a tematických oblastí,

vypouští se

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— pozmění přílohy tohoto nařízení za 
účelem přijetí a přezkumu unijního 
seznamu projektů společného zájmu při 
respektování práva členských států a třetích 
zemí schvalovat projekty společného 
zájmu nebo projekty ve společném zájmu 
týkající se jejich území.

— přílohy tohoto nařízení za účelem 
přijetí a přezkumu unijního seznamu 
projektů společného zájmu při 
respektování práva členských států a třetích 
zemí schvalovat projekty společného 
zájmu nebo projekty ve společném zájmu 
týkající se jejich území.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Aby byly zajištěny jednotné 
podmínky provádění tohoto nařízení, 
pokud jde o postupy přeshraničního 
přidělování nákladů, a aby členské státy 
mohly posoudit přínosy a náklady 
mořských elektrizačních soustav 
v příslušných přímořských oblastech 
z hlediska energie z obnovitelných zdrojů, 
a to i s ohledem na tržní a finanční 
opatření pro výrobní lokality, jako je již 
poskytnutá podpora, a aby mohly provést 
předběžnou analýzu sdílení nákladů na 
úrovni přímořských oblastí, měly by být 

vypouští se
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Komisi svěřeny prováděcí pravomoci 
v souladu s článkem 291 Smlouvy. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/201145. 
Při přijímání těchto prováděcích aktů by 
se měl použít poradní postup.
__________________
45 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž 
rozvoje a interoperability transevropských 
energetických sítí a připojení k nim, 
nemůže být dosaženo uspokojivě 
členskými státy, a lze jich tím pádem lépe 
dosáhnout na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné 
k dosažení těchto cílů,

(52) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž 
rozvoje a interoperability transevropských 
energetických sítí a připojení k nim 
a infrastruktuře, jimiž se přispívá 
k dosažení cílů Unie v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030, cíle klimatické 
neutrality, jehož má být dosaženo 
nejpozději do roku 2050, a k energetické 
bezpečnosti, integraci trhu a hospodářské 
soutěži pro všechny členské státy, jakož 
i cenové dostupnosti a přístupnosti nosičů 
energie, hospodářskému a sociálnímu 
rozvoji a soudržnosti v celé Unii, nemůže 
být dosaženo uspokojivě členskými státy, 
a lze jich tím pádem lépe dosáhnout na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů,

Pozměňovací návrh 42

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

1. Toto nařízení stanoví hlavní směry 
pro včasný rozvoj a interoperabilitu 
prioritních koridorů a oblastí transevropské 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I (dále jen „prioritní koridory 
a oblasti energetické infrastruktury“), které 
přispívají k cílům Unie v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a k cíli 
klimatické neutrality do roku 2050.

1. Toto nařízení stanoví hlavní směry 
pro včasný rozvoj a interoperabilitu 
prioritních koridorů a oblastí transevropské 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I („prioritní koridory a oblasti 
energetické infrastruktury“), které 
přispívají ke zmírnění změny klimatu 
a zejména k dosažení  cílů Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030, jak je 
uvedeno v čl. 2 odst. 11 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1999, a cíle klimatické neutrality, 
jehož má být dosaženo nejpozději do roku 
2050, a k energetické bezpečnosti, 
integraci trhu a hospodářské soutěži pro 
všechny členské státy, jakož i cenové 
dostupnosti a přístupnosti nosičů energie, 
hospodářskému a sociálního rozvoji 
a soudržnosti v celé Unii.

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadňuje včasné provádění 
projektů společného zájmu racionalizací, 
užší koordinací a urychlením povolovacího 
postupu a zvyšováním účasti veřejnosti;

b) usnadňuje včasné provádění 
projektů společného zájmu a projektů ve 
společném zájmu racionalizací, užší 
koordinací a urychlením povolovacího 
postupu a zvyšováním účasti veřejnosti;

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanoví pravidla a rámcové pokyny 
pro přeshraniční přidělování nákladů 
a pobídek spojených s riziky u projektů 

c) stanoví pravidla a rámcové pokyny 
pro přeshraniční přidělování nákladů 
a pobídek spojených s riziky u projektů 
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společného zájmu; společného zájmu a projektů ve společném 
zájmu; 

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) určuje podmínky pro způsobilost 
projektů společného zájmu z hlediska 
finanční pomoci Unie;

d) určuje podmínky pro způsobilost 
projektů společného zájmu a projektů  ve 
společném zájmu z hlediska finanční 
pomoci Unie;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle definic stanovených ve směrnicích 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES, (EU) 2018/200146 a (EU) 
2019/944 a v nařízeních (ES) č. 715/2009, 
(EU) 2019/942 a (EU) 2019/943 použijí 
tyto definice:

Vedle definic stanovených ve směrnicích 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES, (EU) 2018/200146 a (EU) 
2019/944 a v nařízeních (ES) č. 715/2009, 
(EU) 2019/942, (EU) 2018/1999 a (EU) 
2019/943 použijí tyto definice:

__________________ __________________
46 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 
11. prosince 2018 o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, Úř. věst. 
L 328, 21.12.2018, s. 82.

46 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 
11. prosince 2018 o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, Úř. věst. 
L 328, 21.12.2018, s. 82.

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „energetickou infrastrukturou“ se 
rozumí jakékoli fyzické zařízení nebo 

1) „energetickou infrastrukturou“ se 
rozumí jakékoli fyzické zařízení nebo 
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nástroj spadající do kategorií energetické 
infrastruktury nacházející se v Unii nebo 
propojující Unii a jednu nebo více třetích 
zemí;

nástroj pro přepravu, přeměnu, agregaci, 
monitorování, řízení či uchovávání 
energie spadající do kategorií energetické 
infrastruktury nacházející se v Unii nebo 
propojující Unii a jednu nebo více třetích 
zemí;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) „bezpečností dodávek energie“ 
nebo „energetickou bezpečností“ se 
rozumí stálá a nepřetržitá dostupnost 
energie, která je zajištěna zvyšující se 
účinností a interoperabilitou přenosových 
a distribučních sítí, podporou flexibility 
systému, prevencí přetížení, zajištěním 
odolných dodavatelských řetězců, 
kybernetickou bezpečností a ochranou 
veškeré infrastruktury, zvláště pak té 
„kritické“, a jejím přizpůsobením změně 
klimatu, při současném omezení 
strategických závislostí na dodávkách 
energie;

Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „projektem společného zájmu“ se 
rozumí projekt, který je nezbytný pro 
provádění prioritních koridorů a oblastí 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I a který je uveden na unijním 
seznamu projektů společného zájmu 
uvedeném v článku 3;

4) „projektem společného zájmu“ se 
rozumí projekt, který je nezbytný pro 
provádění prioritních koridorů a oblastí 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I tohoto nařízení, nebo projekty 
uvedené v příloze II tohoto nařízení, které 
se provádí na ostrovech, jež nejsou 
propojeny nebo nejsou dostatečně 
napojeny na transevropské energetické 
sítě a které jsou malými izolovanými 
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soustavami nebo malými připojenými 
soustavami ve smyslu čl. 2 bodů 42 a 43 
směrnice (EU) 2019/944 a které významně 
přispívají k cílům dekarbonizace 
ostrovního energetického systému 
a systémů Unie a udržitelnosti v oblasti, 
v níž se nacházejí, a projekt který je 
uveden na unijním seznamu projektů 
společného zájmu uvedeném v článku 3 
tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „projektem ve společném zájmu“ se 
rozumí projekt, který podporuje Unie ve 
spolupráci s třetími zeměmi;

5) „projektem ve společném zájmu“ se 
rozumí projekt, který podporuje Unie ve 
spolupráci s třetími zeměmi a který spadá 
do jedné z  kategorií  uvedených v příloze 
II bodě 1 písm. a), bodě 1 písm. e), bodě 3 
písm. a) či bodě 5 písm. a), který přispívá 
k dosažení všeobecných cílů Unie v oblasti 
energetiky a klimatu a který je na unijním 
seznamu projektů uvedeném v článku 3.

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „problematickým místem 
energetické infrastruktury“ se rozumí 
omezení fyzických toků v určitém 
energetickém systému, které je způsobeno 
nedostatečnou přenosovou kapacitou, což 
zahrnuje mimo jiné absenci infrastruktury;

6) „problematickým místem 
energetické infrastruktury“ se rozumí 
omezení fyzických toků v určitém 
energetickém systému, které je způsobeno 
nedostatečnou přenosovou kapacitou, což 
zahrnuje mimo jiné absenci infrastruktury, 
skladování, přeměny nebo agregace 
odezvy na poptávku;
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „inteligentní elektrickou rozvodnou 
sítí“ se rozumí elektrická rozvodná síť, 
v níž může provozovatel sítě digitálně 
monitorovat činnost uživatelů, kteří jsou 
k síti připojeni, a informační 
a komunikační technologie (IKT) pro 
komunikaci se souvisejícími provozovateli 
sítí, výrobci, spotřebiteli a/nebo 
prozumenty, za účelem přenosu elektřiny 
udržitelným, nákladově efektivním 
a bezpečným způsobem;

8) „inteligentní elektrickou rozvodnou 
sítí“ se rozumí elektrická rozvodná síť, 
která může nákladově efektivním 
způsobem integrovat chování a činnosti 
všech uživatelů, kteří jsou k ní připojeni, 
včetně výrobců, spotřebitelů 
a prozumentů, s cílem zajistit ekonomicky 
efektivní a udržitelnou energetickou 
soustavu s nízkými ztrátami a vysokou 
úrovní integrace obnovitelných zdrojů 
energie, zabezpečení dodávek 
a bezpečnosti, a v níž může provozovatel 
sítě digitálně monitorovat činnost 
uživatelů, kteří jsou k síti připojeni, 
a informační a komunikační technologie 
(IKT) pro komunikaci se souvisejícími 
provozovateli sítí, výrobci, zařízeními pro 
ukládání energie a spotřebiteli a/nebo 
prozumenty, za účelem přenosu elektřiny 
udržitelným, nákladově efektivním 
a bezpečným způsobem;;

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) „provozovatelem sítě“ se rozumí 
provozovatel přenosové soustavy nebo 
provozovatel distribuční soustavy.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b) „změnou využití“ se rozumí 
technická modernizace nebo změna 
stávající infrastruktury pro zemní plyn 
tak, aby mohla být používána pro čistý 
vodík;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9c) „dálkovým vytápěním 
a chlazením“ se rozumí soustava 
dálkového vytápění nebo chlazení ve 
smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 
2012/27/EU;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) „pracemi“ se rozumí nákup, 
dodávka a zavedení součástí, systémů 
a služeb, včetně softwaru, provádění 
rozvojových, stavebních a instalačních 
činností v souvislosti s projektem, přejímka 
zařízení a zahájení projektu;

11) „pracemi“ se rozumí nákup, 
dodávka a zavedení součástí, systémů 
a služeb, včetně softwaru, provádění 
rozvojových činností, činností spojených 
se změnou využití a stavebních 
a instalačních činností v souvislosti 
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s projektem, přejímka zařízení a zahájení 
projektu;

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) „aktivy určenými specificky pro 
vodík“ se rozumí infrastruktura 
připravená přijímat čistý vodík bez dalších 
úprav, včetně potrubních sítí nebo 
skladovacích zařízení;

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „příslušnými vnitrostátními 
regulačními orgány“ se rozumí vnitrostátní 
regulační orgány v členských státech, na 
které má projekt významný pozitivní 
dopad;

15) „příslušnými vnitrostátními 
regulačními orgány“ se rozumí vnitrostátní 
regulační orgány v členských státech, kde 
jsou projekty prováděny, a v členských 
státech, na které má projekt významný 
pozitivní dopad;

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 20, kterými doplní toto 
nařízení, pokud jde o oblast působnosti 
a skladbu prioritních koridorů a oblastí.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vypracuje a zveřejní zprávu 
obsahující alespoň popis každého 
jednotlivého projektu, prezentace 
předkladatele, metodiku přijatou 
skupinou a vysvětlení toho, jak vybrané 
projekty přispívají k cílům stanoveným 
v čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 20 tohoto nařízení akty 
v přenesené pravomoci, kterými pozmění 
přílohy tohoto nařízení s cílem stanovit 
unijní seznam projektů společného zájmu 
(dále jen „seznam Unie“), s výhradou 
druhého pododstavce článku 172 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 20 tohoto nařízení akty 
v přenesené pravomoci s cílem stanovit 
unijní seznam projektů společného zájmu 
(dále jen „seznam Unie“), s výhradou 
druhého pododstavce článku 172 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistí, aby obsahoval pouze ty 
projekty, které splňují kritéria uvedená 
v článku 4;

a) zajistí, aby na unijní seznam byly 
zařazeny pouze ty projekty, které splňují 
kritéria uvedená v článku 4, a projekty 
v oblasti zemního plynu uvedené v článku 
24b;
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Projekty společného zájmu 
zařazené na seznam Unie podle odstavce 4 
tohoto článku v rámci kategorií energetické 
infrastruktury vymezených v příloze II 
bodě 1 písm. a), b), c) a e) se stanou 
nedílnou součástí příslušných regionálních 
investičních plánů podle článku 34 nařízení 
(EU) 2019/943 a článku 12 nařízení (ES) 
č. 715/2009 a příslušných vnitrostátních 
desetiletých plánů rozvoje sítě podle 
článku 51 směrnice (EU) 2019/944 
a článku 22 směrnice 2009/73/ES a podle 
potřeby i dalších příslušných národních 
plánů infrastruktury. Těmto projektům je 
udělena nejvyšší možná priorita v rámci 
každého z těchto plánů. Tento odstavec se 
nepoužije na projekty ve společném 
zájmu.

6. Projekty společného zájmu 
zařazené na seznam Unie podle odstavce 4 
tohoto článku v rámci kategorií energetické 
infrastruktury vymezených v příloze II 
bodě 1 písm. a), b), c) a e) se po dosažení 
dostatečného stupně zralosti podle přílohy 
III části 2 bodu 1 písm. c) stanou nedílnou 
součástí příslušných regionálních 
investičních plánů podle článku 34 nařízení 
(EU) 2019/943 a článku 12 nařízení (ES) č. 
715/2009 a příslušných vnitrostátních 
desetiletých plánů rozvoje sítě podle 
článku 51 směrnice (EU) 2019/944 
a článku 22 směrnice 2009/73/ES a podle 
potřeby i dalších příslušných národních 
plánů infrastruktury. Těmto projektům je 
udělena nejvyšší možná priorita v rámci 
každého z těchto plánů.

Pozměňovací návrh 65

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Projekty společného zájmu 
zařazené na seznam Unie podle odstavce 4 
tohoto článku v rámci kategorií 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), b), c) a e), 
které dosud nedosáhly dostatečného 
stupně vyspělosti uvedeného v příloze III 
části 2  bodě 1 písm. c), jsou zahrnuty do 
příslušných regionálních investičních 
plánů, vnitrostátních desetiletých plánů 
rozvoje sítě a případně dalších 
vnitrostátních plánů infrastruktury 
jakožto zvažované projekty, které jsou 
předmětem dalšího přezkumu, a to až do 
posouzení jejich zralosti před jejich 
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účinným začleněním do příslušných 
plánů.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) projekt je v souladu se zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“ 
a přispívá k udržitelnosti;

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) týká se alespoň dvou členských 
států, a to tak, že přímo překračuje hranice 
dvou nebo více členských států;

i) týká se alespoň dvou členských 
států, a to tak, že přímo překračuje hranice 
dvou nebo více členských států nebo tak 
činí nepřímo (přes třetí zemi);

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) nachází se na ostrovech, které 
nejsou propojeny nebo nejsou dostatečně 
napojeny na transevropské energetické 
sítě a které jsou malými izolovanými 
soustavami nebo malými připojenými 
soustavami ve smyslu čl. 2 bodů 42 a 43 
směrnice (EU) 2019/944 a které významně 
přispívají k cílům dekarbonizace 
ostrovního energetického systému 
a systémů Unie a udržitelnosti v oblasti, 
v níž se nacházejí.
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Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – point -a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- a) projekt spadá do jedné z kategorií 
energetické infrastruktury uvedených 
v příloze II bodě 1 písm. a), bodě 1 písm. 
e), bodě 3 písm. a) či bodě 5 písm. a);

Pozměňovací návrh 70

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekt významně přispívá k cílům 
Unie a třetích zemí v oblasti dekarbonizace 
a k udržitelnosti, včetně prostřednictvím 
integrace energie z obnovitelných zdrojů 
do sítě a přenosem energie z obnovitelných 
zdrojů do hlavních míst spotřeby a úložišť, 
a

a) projekt významně přispívá 
k politikám a cílům Unie a třetích zemí 
v oblasti dekarbonizace a k udržitelnosti, 
mimo jiné i prostřednictvím integrace 
energie z obnovitelných zdrojů do sítě 
a přenosem a distribucí energie 
z obnovitelných zdrojů do hlavních míst 
spotřeby a úložišť, a

Pozměňovací návrh 71

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potenciální celkový přínos projektu 
posouzeného podle příslušných kritérií 
uvedených v odstavci 3 převažuje nad jeho 
náklady, a to i v dlouhodobějším horizontu;

b) potenciální celkový přínos projektu 
zjištěný na území Unie a v třetích zemích, 
které uplatňují acquis Unie a uzavřely 
dohodu s Unií, a posouzený podle 
příslušných kritérií uvedených v odstavci 3 
převažuje nad jeho náklady na tomtéž 
území, a to i v dlouhodobějším horizontu;

Pozměňovací návrh 72
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) projekt je v souladu se zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“.

Pozměňovací návrh 73

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud jde o část nacházející se na 
území Unie, je projekt v souladu se 
směrnicemi 2009/73/ES a (EU) 2019/944, 
pokud spadá do kategorií infrastruktury 
popsaných v příloze II bodech 1 a 3;

d) projekt je v souladu se směrnicemi 
2009/73/ES a (EU) 2019/944, pokud spadá 
do kategorií infrastruktury popsaných 
v příloze II bodech 1 a 3;

Pozměňovací návrh 74

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) dotčená třetí země nebo dotčené 
třetí země vykazuje nebo vykazují vysokou 
úroveň slaďování nebo sbližování právních 
předpisů na podporu celkových cílů 
politiky Unie, a to zejména s cílem zajistit:

e) dotčená třetí země nebo dotčené 
třetí země vykazuje nebo vykazují vysokou 
úroveň slaďování nebo sbližování právních 
předpisů a prokázala nebo prokázaly 
účinné mechanismy prosazování práva na 
podporu celkových cílů politiky Unie, a to 
zejména s cílem zajistit:

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) dobře fungující vnitřní trh s energií; i) dobře fungující vnitřní trh s energií, 
zejména prostřednictvím uplatňování 
přístupu třetích osob, odděleného 
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vlastnictví a transparentních tarifů 
odrážejících náklady;

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) bezpečnost dodávek energie na 
základě spolupráce a solidarity;

ii) bezpečnost dodávek energie na 
základě diverzifikace zdrojů, spolupráce 
a solidarity a omezení strategických 
závislostí na dodávkách energie;

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) vývoz energie do Unie nebude 
bránit tomu, aby třetí země mohla 
postupně přestat používat zařízení na 
výrobu fosilních paliv pro uspokojení své 
domácí spotřeby energie;

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o projekty přenosu 
a skladování elektřiny spadající do 
kategorií energetické infrastruktury 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. a), b), 
c) a e), přispěje projekt významně 
k udržitelnosti prostřednictvím integrace 
energie z obnovitelných zdrojů do sítě 
a přenosem energie z obnovitelných zdrojů 
do hlavních míst spotřeby a úložišť 
a alespoň k jednomu z těchto zvláštních 

a) pokud jde o projekty přenosu 
a skladování elektřiny spadající do 
kategorií energetické infrastruktury 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. a), aa) 
b), c) a e), přispěje projekt významně 
k udržitelnosti prostřednictvím zvyšování 
energetické účinnosti, omezení 
přenosových ztrát v síti a integrace energie 
z obnovitelných zdrojů do sítě a přenosem 
a distribucí energie z obnovitelných zdrojů 
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kritérií: do hlavních míst spotřeby a úložišť, 
a přispěje k omezení snižování výroby 
energie a alespoň k jednomu z těchto 
zvláštních kritérií posuzovaných v souladu 
s pravidly a ukazateli stanovenými 
v příloze IV:

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud jde o projekty inteligentních 
elektrických rozvodných sítí spadající do 
kategorie energetické infrastruktury 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. d), 
přispěje projekt přispívat k udržitelnosti 
prostřednictvím integrace energie 
z obnovitelných zdrojů do sítě a alespoň ke 
dvěma z těchto zvláštních kritérií:

b) pokud jde o projekty inteligentních 
elektrických rozvodných sítí a prvků 
elektrické sítě spadající do kategorie 
energetické infrastruktury stanovené 
v příloze II bodě 1 písm. d) a e), přispěje 
projekt k udržitelnosti prostřednictvím 
integrace energie z obnovitelných zdrojů 
do sítě a/nebo k elektrifikaci dopravy 
a sektoru konečné spotřeby a alespoň 
k jednomu z těchto zvláštních kritérií 
posuzovaných v souladu s pravidly 
a ukazateli stanovenými v příloze IV:

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) bezpečnost sítě, flexibilita a kvalita 
dodávek energie, mimo jiné 
prostřednictvím většího využívání inovací 
v oblasti vyrovnávání systému, 
kybernetické bezpečnosti, sledování, 
kontroly systému a opravy chyb;

iii) bezpečnost sítě, flexibilita a kvalita 
dodávek energie, mimo jiné 
prostřednictvím většího využívání inovací 
v oblasti vyrovnávání systému, trhů 
s flexibilitou, kybernetické bezpečnosti, 
sledování, kontroly systému a opravy chyb;

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b – bod iii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) inteligentní integrace odvětví, buď 
v rámci energetického systému 
propojením různých nosičů energie 
a sektorů, nebo v širším smyslu 
upřednostnění součinnosti a koordinace 
mezi energetikou, dopravou 
a telekomunikacemi;

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jde o projekty přepravy 
oxidu uhličitého spadající do kategorií 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze II bodě 5, přispěje projekt 
významně ke každému z těchto zvláštních 
kritérií:

c) pokud jde o projekty přepravy 
a ukládání oxidu uhličitého spadající do 
kategorií energetické infrastruktury 
stanovených v příloze II bodě 5, přispěje 
projekt významně k udržitelnosti snížením 
emisí oxidu uhličitého v propojených 
průmyslových klastrech. Kromě toho 
projekt přispěje ke všem těmto zvláštním 
kritériím:

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zamezení emisím oxidu uhličitého 
při zachování bezpečnosti dodávek 
energie;

i) trvalé odstranění emisí oxidu 
uhličitého pro trvalé uložení při zachování 
bezpečnosti dodávek energie;

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zvýšení odolnosti a bezpečnosti 
přepravy oxidu uhličitého;

ii) zvýšení odolnosti a bezpečnosti 
přepravy a ukládání oxidu uhličitého;

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) účinné využívání zdrojů na základě 
připojení více zdrojů a úložišť oxidu 
uhličitého přes společnou infrastrukturu 
a minimalizace environmentální zátěže 
a rizik;

iii) účinné využívání zdrojů na základě 
připojení více zdrojů oxidu uhličitého 
pocházejících z průmyslových klastrů 
a jeho úložišť přes společnou 
infrastrukturu a další druhy dopravy, např. 
lodní, říční, kamionovou a vlakovou, 
a minimalizace environmentální zátěže 
a rizik;

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud jde o vodíkové projekty 
spadající do kategorií energetické 
infrastruktury stanovených v příloze II 
bodě 3, přispěje projekt významně 
k udržitelnosti, mimo jiné snížením emisí 
skleníkových plynů, posílením zavádění 
vodíku z obnovitelných zdrojů a podporou 
variabilní výroby energie z obnovitelných 
zdrojů prostřednictvím nabídky řešení 
v oblasti pružnosti a/nebo skladování. 
Kromě toho projekt významně přispěje 
alespoň k jednomu z těchto zvláštních 
kritérií:

d) pokud jde o vodíkové projekty 
spadající do kategorií energetické 
infrastruktury stanovených v příloze II 
bodě 3, přispěje projekt významně 
k udržitelnosti, mimo jiné snížením emisí 
skleníkových plynů v konečném použití, 
např. v odvětvích, ve kterých je obtížné 
snížit emise uhlíku, v nichž nejsou řešení 
pro zvýšení energetické účinnosti 
proveditelná, posílením zavádění vodíku 
z obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů 
a podporou variabilní výroby energie 
z obnovitelných zdrojů prostřednictvím 
nabídky řešení v oblasti pružnosti a/nebo 
skladování. Kromě toho projekt významně 
přispěje alespoň k jednomu z těchto 
zvláštních kritérií:
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Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) udržitelnost, mimo jiné snížením 
emisí skleníkových plynů a posílením 
využívání vodíku z obnovitelných zdrojů;

i) udržitelnost, mimo jiné snížením 
emisí skleníkových plynů a posílením 
využívání vodíku z obnovitelných zdrojů 
a obnovitelných syntetických pohonných 
hmot;

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. e – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) usnadnění inteligentní integrace 
odvětví energetiky propojením různých 
nosičů energie a odvětví;

iii) umožnění flexibilních služeb, jako 
je reakce nabídky na poptávku a ukládání 
tím, že usnadní inteligentní integraci 
odvětví energetiky vytvořením vazeb na 
jiné nosiče energie a odvětví; 

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) pokud jde o soustavy dálkového 
vytápění a chlazení spadající do kategorie 
energetické infrastruktury stanovené 
v příloze II bodě 5a, přispěje projekt 
významně k udržitelnosti tím, že umožní 
a usnadní integraci tepla a chladu 
z obnovitelných zdrojů a odpadního tepla 
a chladu za účelem snížení emisí 
skleníkových plynů, a rovněž k lepší 
integraci a propojení odvětví. Kromě toho 
má projekt významně přispět alespoň 
k jednomu z těchto specifických kritérií, 
posuzovaných v souladu s pravidly 
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a ukazateli stanovenými v příloze IV:
i) bezpečnost sítě a kvalita dodávek 
zvýšením využívání energie 
z obnovitelných zdrojů z místních zdrojů 
a odpadního tepla a chladu a zlepšením 
účinnosti a interoperability přepravy 
a distribuce plynu nebo systémů pro jeho 
uchovávání v každodenním provozu sítě, 
mimo jiné řešením problémů vyplývajících 
z injekcí tepla a chladu při různých 
teplotách prostřednictvím zavádění 
inovativních technologií;
ii) fungování trhu a služby 
zákazníkům;
iii) usnadnění inteligentní integrace 
odvětví energetiky vytvořením vazeb na 
jiné nosiče energie a odvětví a umožněním 
reakce strany poptávky.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o projekty spadající do 
kategorií energetické infrastruktury 
stanovených v příloze II bodech 1 až 4, 
jsou kritéria uvedená v bodě 3 tohoto 
článku posuzována v souladu s ukazateli 
stanovenými v příloze IV bodech 3 až 7.

4. Pokud jde o projekty spadající do 
kategorií energetické infrastruktury 
stanovených v příloze II bodech 1 až 5a, 
jsou kritéria uvedená v bodě 3 tohoto 
článku posuzována v souladu s ukazateli 
stanovenými v příloze IV bodech 3 až 7b.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při posouzení projektů každá skupina 
řádně přihlédne k:

S cílem zajistit jednotný přístup 
k posuzování v různých skupinách každá 
skupina při posouzení projektů řádně 
přihlédne k:
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Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) naléhavosti každého navrhovaného 
projektu z hlediska plnění cílů energetické 
politiky Unie spočívajících 
v dekarbonizaci, integraci trhu, 
hospodářské soutěži, udržitelnosti 
a bezpečnosti dodávek energie;

a) naléhavosti a míře přispění 
každého navrhovaného projektu z hlediska 
plnění cílů energetické a klimatické 
politiky Unie spočívajících 
v dekarbonizaci, integraci trhu, 
hospodářské soutěži, udržitelnosti, 
bezpečnosti dodávek a cenové dostupnosti 
energie;

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich komplementaritě s ohledem 
na ostatní navrhované projekty;

b) vzájemnému vztahu posuzovaného 
projektu s jinými navrhovanými projekty, 
které by mohly uvedený projekt doplňovat, 
soutěžit s ním nebo s ním potenciálně 
soutěžit;

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) možné součinnosti s prioritními 
koridory a tematickými oblastmi určenými 
v rámci transevropských dopravních 
a telekomunikačních sítí;

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Předkladatelé projektů prováděcí 
plán uvedený v odstavci 1 zveřejní 
a upřesní očekávané datum uvedení do 
provozu, stav projektu a pokrok projektu 
ve srovnání s předchozím desetiletým 
plánem rozvoje sítě pro celou Unii 
a případně včetně důvodů zpoždění nebo 
změny harmonogramu.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do dne 31. prosince každého roku 
následujícího po roce zařazení projektu 
společného zájmu na seznam Unie podle 
článku 3 předloží předkladatelé projektů 
příslušnému orgánu uvedenému v článku 8 
výroční zprávu o každém projektu 
spadajícím do kategorií stanovených 
v příloze II bodech 1 až 4.

4. Do dne 31. prosince každého roku 
následujícího po roce zařazení projektu 
společného zájmu na seznam Unie podle 
článku 3 předloží předkladatelé projektů 
příslušnému orgánu uvedenému v článku 8 
výroční zprávu o každém projektu 
spadajícím do kategorií stanovených 
v příloze II bodech 1 až 4 a 5a.

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do dne 30. dubna každého roku, 
kdy má být přijat nový seznam Unie, 
předloží agentura skupinám 
konsolidovanou zprávu o projektech 
společného zájmu spadajících do 
pravomoci vnitrostátních regulačních 
orgánů, v níž vyhodnotí dosažený pokrok 
a případně uvede doporučení, jak překonat 
nastalá zpoždění a obtíže. Tato 
konsolidovaná zpráva rovněž v souladu 
s článkem 5 nařízení (ES) č. 2019/942 

6. Do 30. dubna každého roku, kdy 
má být přijat nový seznam Unie, předloží 
agentura skupinám konsolidovanou zprávu 
o projektech společného zájmu spadajících 
do pravomoci vnitrostátních regulačních 
orgánů, v níž vyhodnotí dosažený pokrok 
a vývoj očekávaných projektových 
nákladů a případně vydá doporučení, jak 
překonat zjištěné prodlevy a obtíže. Tato 
konsolidovaná zpráva rovněž v souladu 
s článkem 5 nařízení (ES) č. 2019/942 
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vyhodnotí, zda dochází k důslednému 
provádění plánů rozvoje sítě pro celou Unii 
s ohledem na prioritní koridory a oblasti 
energetické infrastruktury.

vyhodnotí, zda dochází k důslednému 
provádění plánů rozvoje sítě pro celou Unii 
s ohledem na prioritní koridory a oblasti 
energetické infrastruktury.

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Na žádost agentury poskytnou 
předkladatelé projektů agentuře prováděcí 
plán uvedený v odstavci 1 a další 
informace nezbytné pro plnění úkolů 
agentury stanovených v odstavci 6.

Pozměňovací návrh 99

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pomáhá všem stranám podle 
potřeby při konzultacích s dotčenými 
zúčastněnými stranami a při získávání 
nezbytných povolení pro projekty;

b) pomáhá všem stranám podle 
potřeby při konzultacích s dotčenými 
zúčastněnými stranami, při navrhování 
alternativních tras a případně diskuzích 
o nich a při získávání nezbytných povolení 
pro projekty;

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský koordinátor je vybírán na 
základě svých zkušeností se specifickými 
úkoly, které mu jsou v rámci dotčených 
projektů přiděleny.

3. Evropský koordinátor je vybírán na 
základě otevřeného, nediskriminačního 
a transparentního procesu a zkušeností 
kandidáta se specifickými úkoly, které mu 
jsou v rámci dotčených projektů přiděleny.
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Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí seznamu Unie určuje pro 
účely veškerých rozhodnutí vydaných 
v průběhu povolovacího postupu 
nezbytnost těchto projektů z hlediska 
energetické politiky bez ohledu na přesné 
umístění, trasu či technologii projektu.

1. Přijetí seznamu Unie určuje pro 
účely veškerých rozhodnutí vydaných 
v průběhu povolovacího postupu 
nezbytnost těchto projektů z hlediska 
energetické politiky a klimatu bez ohledu 
na přesné umístění, trasu či technologii 
projektu.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny příslušné 
požadavky podle mezinárodního práva 
a práva Unie, příslušný orgán usnadní 
vydání komplexního rozhodnutí. 
Komplexní rozhodnutí je konečným 
dokladem o tom, že projekt společného 
zájmu dosáhl stavu připravenosti 
k výstavbě a v tomto ohledu neexistují 
žádné jiné požadavky na další povolení 
nebo oprávnění. Komplexní rozhodnutí se 
vydává ve lhůtě uvedené v čl. 10 odst. 1 
a 2 a podle jednoho z následujících 
systémů:

3. Aniž jsou dotčeny příslušné 
požadavky podle vnitrostátního, 
mezinárodního a unijního práva, příslušný 
orgán usnadní vydání komplexního 
rozhodnutí, jak je vymezeno v čl. 2 odst. 2. 
Komplexní rozhodnutí je konečným 
dokladem o tom, že projekt společného 
zájmu dosáhl stavu připravenosti 
k výstavbě a v tomto ohledu neexistují 
žádné jiné požadavky na další povolení 
nebo oprávnění. Komplexní rozhodnutí se 
vydává ve lhůtě uvedené v čl. 10 odst. 1 
a 2 a podle jednoho z následujících 
systémů:

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do dne [31. července 2022] a pro 
každou konkrétní regionální skupinu podle 
prioritních koridorů mořských sítí 

6. Do dne [31. července 2022] a pro 
každou konkrétní regionální skupinu podle 
prioritních koridorů mořských sítí 
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vymezených v příloze I příslušné 
vnitrostátní orgány členských států, které 
náleží do příslušné skupiny, společně zřídí 
pro předkladatele projektu jednotná 
kontaktní místa, tzv. „jednotná mořská 
kontaktní místa“, která budou odpovídat 
za usnadnění a koordinaci povolovacího 
postupu pro projekty společného zájmu 
týkající se mořských elektrizačních 
soustav pro energii z obnovitelných 
zdrojů, přičemž zohlední i potřebu 
koordinace mezi povolovacím postupem 
pro energetickou infrastrukturu 
a povolovacím postupem pro výrobní 
zařízení. Jednotná kontaktní místa na moři 
fungují jako úložiště stávajících studií 
a plánů týkajících se přímořských oblastí 
s cílem usnadnit povolovací postup 
jednotlivých projektů společného zájmu 
a koordinovat vydávání komplexních 
rozhodnutí pro tyto projekty ze strany 
příslušných vnitrostátních orgánů. Každá 
regionální skupina pro každý prioritní 
koridor mořských sítí za pomoci 
příslušných vnitrostátních orgánů 
v členských státech patřících do dané 
skupiny zřídí jednotná kontaktní místa na 
moři v závislosti na regionálních 
zvláštnostech a zeměpisné poloze a určí 
jejich umístění, přidělování zdrojů 
a konkrétní pravidla jejich činnosti.

vymezených v příloze I příslušné 
vnitrostátní orgány členských států, které 
náleží do příslušné skupiny, společně zřídí 
pro předkladatele projektu jednotné 
kontaktní místo pro každý prioritní koridor 
mořských sítí. Ta budou odpovídat za 
usnadnění a koordinování spolupráce 
vnitrostátních orgánů, pokud jde 
o povolovací postup pro mořské sítě 
týkající se projektů společného zájmu 
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, 
jak je uvedeno v příloze III, a to 
zabezpečením nepřerušeného toku 
informací mezi členy regionální skupiny, 
a sloužit jako platforma pro sdílení 
informací za účelem vzájemného učení. 
Kontaktní místo na moři slouží jako 
úložiště shromažďující stávající studie 
a plány týkající se přímořských oblastí 
s cílem usnadnit povolovací postup 
jednotlivých projektů společného zájmu 
a vydávání komplexních rozhodnutí pro 
tyto projekty příslušnými vnitrostátními 
orgány v souladu s odstavcem 3 tohoto 
článku a čl. 10 odst. 1 a 2. Každá 
regionální skupina pro každý prioritní 
koridor mořských sítí za pomoci 
příslušných vnitrostátních orgánů 
v členských státech patřících do dané 
skupiny zřídí kontaktní místo v závislosti 
na regionálních zvláštnostech a zeměpisné 
poloze a určí jeho umístění, přidělení 
zdrojů a konkrétní pravidla jeho 
fungování, a to i pokud jde o účast 
a transparentnost, přičemž věnuje 
náležitou pozornost informacím, které 
mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu.

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne [1. května 2023] členský 
stát nebo příslušný orgán, případně ve 

1. Do dne [1. května 2023] členský 
stát nebo příslušný orgán, případně ve 
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spolupráci s jinými dotčenými orgány, 
zveřejní aktualizovanou příručku postupů 
upravujících povolovací postup, který se 
vztahuje na projekty společného zájmu, jež 
bude zahrnovat alespoň údaje upřesněné 
v příloze XI bodě 1. Příručka není právně 
závazná, ale může odkazovat na příslušné 
právní předpisy nebo je citovat. Příslušné 
vnitrostátní orgány při vypracovávání 
příručky postupů koordinují a hledají 
synergie se sousedními zeměmi.

spolupráci s jinými dotčenými orgány, 
zveřejní aktualizovanou příručku postupů 
upravujících povolovací postup, který se 
vztahuje na projekty společného zájmu, jež 
bude zahrnovat alespoň údaje upřesněné 
v příloze XI bodě 1. Příručka není právně 
závazná. Odkazuje na příslušné právní 
předpisy nebo je cituje. Příslušné 
vnitrostátní orgány spolupracují s orgány 
sousedních zemí za účelem výměny 
osvědčených postupů a usnadnění 
povolovacího postupu.

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud to již nepožaduje vnitrostátní 
právo na základě stejných nebo vyšších 
standardů, uskuteční předkladatel projektu, 
případně příslušný orgán, pokud tak 
stanoví vnitrostátní právo, před podáním 
konečné a kompletní dokumentace žádosti 
příslušnému orgánu podle článku 10 odst. 1 
písm. a) alespoň jednu veřejnou konzultaci. 
Touto veřejnou konzultací není dotčena 
žádná veřejná konzultace, jež má být 
uskutečněna po předložení žádosti 
o povolení podle čl. 6 odst. 2 směrnice 
2011/92/EU. Veřejná konzultace informuje 
zúčastněné strany uvedené v příloze VI 
bodě 3 písm. a) o daném projektu v rané 
fázi a pomůže určit nejvhodnější umístění 
nebo dráhu, a to i s ohledem na 
odpovídající aspekty daného projektu 
v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, 
a příslušné otázky, které bude třeba 
v dokumentaci žádosti řešit. Veřejná 
konzultace splňuje minimální požadavky 
stanovené v příloze VI bodě 5. 
Předkladatel projektu zveřejní na 
internetových stránkách podle odstavce 7 
tohoto článku zprávu s vysvětlením, jak 
byla zohledněna stanoviska vyjádřená při 
veřejných konzultacích, v níž uvede, jaké 

4. Pokud to již nepožaduje vnitrostátní 
právo na základě stejných nebo vyšších 
standardů, uskuteční předkladatel projektu, 
případně příslušný orgán, pokud tak 
stanoví vnitrostátní právo, před podáním 
konečné a kompletní dokumentace žádosti 
příslušnému orgánu podle článku 10 odst. 1 
písm. a) alespoň jednu veřejnou konzultaci. 
Touto veřejnou konzultací není dotčena 
žádná veřejná konzultace, jež má být 
uskutečněna po předložení žádosti 
o povolení podle čl. 6 odst. 2 směrnice 
2011/92/EU. Veřejná konzultace informuje 
zúčastněné strany uvedené v příloze VI 
bodě 3 písm. a) o daném projektu v rané 
fázi a pomůže určit nejvhodnější umístění 
nebo dráhu, případně včetně alternativy, 
a to i s ohledem na odpovídající aspekty 
daného projektu v oblasti přizpůsobování 
se změně klimatu, a příslušné otázky, které 
bude třeba v dokumentaci žádosti řešit. 
Veřejná konzultace splňuje minimální 
požadavky stanovené v příloze VI bodě 5. 
Předkladatel projektu zveřejní na 
internetových stránkách podle odstavce 7 
tohoto článku zprávu s vysvětlením, jak 
byla zohledněna stanoviska vyjádřená při 
veřejných konzultacích, v níž uvede, jaké 
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změny byly provedeny, pokud jde o místo, 
dráhu a návrh projektu, nebo zdůvodní, 
proč tato stanoviska nebyla zohledněna.

změny byly provedeny, pokud jde o místo, 
dráhu a návrh projektu, nebo zdůvodní, 
proč tato stanoviska nebyla zohledněna.

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkladatelé projektu příslušné informace 
rovněž zveřejní prostřednictvím dalších 
vhodných informačních prostředků volně 
přístupných veřejnosti.

Předkladatelé projektů příslušné informace 
rovněž zveřejní prostřednictvím dalších 
vhodných informačních prostředků volně 
přístupných veřejnosti a zohlední při tom 
řádně začlenění původních obyvatel 
a zranitelných komunit.

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postup před podáním žádosti, který 
zahrnuje období mezi zahájením 
povolovacího postupu a přijetím 
předložené dokumentace žádosti 
příslušným orgánem, proběhne 
v orientační době dvou let.

a) postup před podáním žádosti, který 
zahrnuje období mezi zahájením 
povolovacího postupu a přijetím 
předložené dokumentace žádosti 
příslušným orgánem, proběhne do dvou let.

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán zajistí, že doba 
trvání obou postupů uvedených v odstavci 
1 celkově nepřekročí dobu tří let a šesti 
měsíců. Pokud se však příslušný orgán 
domnívá, že se jeden nebo oba z těchto 
dvou postupů povolovacího postupu 

2. Příslušný orgán zajistí, že doba 
trvání obou postupů uvedených v odstavci 
1 celkově nepřekročí dobu tří let a šesti 
měsíců. Pokud se však příslušný orgán 
domnívá, že se jeden nebo oba z těchto 
dvou postupů povolovacího postupu 
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nedokončí ve lhůtách stanovených 
v odstavci 1, může před jejich uplynutím a 
v každém jednotlivém případě rozhodnout 
a prodloužit jednu nebo obě lhůty 
o maximálně devět měsíců pro oba postupy 
dohromady.

nedokončí ve lhůtách stanovených 
v odstavci 1, může před jejich uplynutím a 
v každém jednotlivém případě rozhodnout 
a prodloužit jednu nebo obě lhůty 
o maximálně devět měsíců pro oba postupy 
dohromady. Příslušný orgán podá Komisi 
zprávu a řádně odůvodní jakékoli 
zpoždění povolovacího postupu.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Požadavky a lhůtami stanovenými 
v tomto článku není dotčeno případné 
příznivější zacházení v rámci 
povolovacího postupu stanovené 
vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Výbor zúčastněných stran pro 
energetickou infrastrukturu

1. Do ... [vstup tohoto nařízení 
v platnost] zřídí síť ENTSO pro elektřinu 
a síť ENTSO pro zemní plyn v úzké 
spolupráci s agenturou Výbor 
zúčastněných stran pro energetickou 
infrastrukturu (dále jen „výbor“) s cílem 
poskytnout vyváženou a dostatečnou míru 
odborných znalostí napříč všemi 
energetickými řešeními, od poptávky přes 
dodávky až po stranu nabídky, a podpořit 
tak splnění úkolu, jímž je vytvoření 
integrovaného energetického systému.
2. Výbor se skládá ze zástupců 
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příslušných zúčastněných stran, včetně 
subjektu EU DSO, účastníků trhu 
s elektřinou, zemním plynem, vodíkem, 
vytápěním a chlazením a elektromobilitou, 
včetně zákazníků, zúčastněných stran 
zachycování, ukládání a využívání CO2 
(CCSU), nezávislých agregátorů, subjektů 
odezvy na poptávku, organizací 
zapojených do řešení energetické 
účinnosti a renovace budov, 
energetických komunit, místních orgánů 
a organizací občanské společnosti. 
Síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO 
pro zemní plyn a agentura usilují 
o zajištění vyváženého zastoupení všech 
zúčastněných stran.
3. Evropský vědecký poradní výbor 
pro změnu klimatu zřízený podle článku 
10a nařízení (ES) č. 401/2009 (dále jen 
„poradní výbor“) se účastní jako člen 
výboru s cílem zajistit soudržnost procesu 
desetiletého plánu rozvoje sítě s cíli 
v oblasti klimatu a energetiky. Jako člen 
výboru bude přispívat k doporučením, 
která výbor dává agentuře a Komisi.
4. Agentura předsedá zasedáním 
výboru a přijímá jeho jednací řád.
5. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn organizují v úzké 
spolupráci s agenturou zapojení výboru 
do procesu desetiletého plánu rozvoje sítě, 
zejména pokud jde o články 11, 12 a 13 
a případně další aspekty provádění tohoto 
nařízení. Výbor se schází pravidelně a tak 
často, jak je to nezbytné, aby umožnil 
zúčastněným stranám přispívat k plnění 
úkolů stanovených v odstavci 6 tohoto 
článku.
Tímto odstavcem nejsou dotčeny 
konzultace se zúčastněnými stranami 
v souladu s příslušnými povinnostmi sítě 
ENTSO pro elektřinu, sítě ENTSO pro 
zemní plyn a subjektu EU DSO v oblasti 
veřejných konzultací.
6. Výbor podporuje činnost sítě 
ENTSO pro elektřinu a sítě ENTSO pro 
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zemní plyn a přispívá k lépe 
informovanému rozhodování ve všech 
příslušných fázích procesu desetiletého 
plánu rozvoje sítě tím, že poskytuje vstupy, 
relevantní údaje, identifikuje problémy, 
navrhuje zlepšení a předkládá doporučení 
týkající se alespoň:
a) návrhu metodik pro analýzu nákladů 
a přínosů energetického systému v celém 
jeho rozsahu, jak je uvedeno v článku 11;
b) návrhu modelu integrovaného trhu 
s energií a energetické sítě podle článku 
11;
(c) strukturálních předpokladů pro práci 
na návrhu scénářů a na návrhu zprávy 
o scénářích podle článku 12;
d) návrhů desetiletých plánů rozvoje sítě 
podle článku 12;
e) návrhu zprávy o nedostatcích 
v infrastruktuře podle článku 13;
f) plánů rozvoje sítě na moři podle článku 
14.
7. Výbor se ve své práci řídí 
nejlepšími dostupnými a nejnovějšími 
vědeckými poznatky. Uplatňuje plně 
transparentní proces a svá stanoviska, 
zápisy ze zasedání a seznamy účastníků 
zasedání zpřístupní veřejnosti.

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne [16. listopadu 2022] 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
(„síť ENTSO pro elektřinu“) a Evropská 
síť provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav („síť ENTSO pro 
zemní plyn“) zveřejní a předloží členským 
státům, Komisi a agentuře své příslušné 

1. Do dne ... [16. listopadu 2022] 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
(„síť ENTSO pro elektřinu“) a Evropská 
síť provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav („síť ENTSO pro 
zemní plyn“) zveřejní a předloží členským 
státům, Komisi, agentuře a výboru své 
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metodiky 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), b), c) a e) a v příloze II 
bodě 3.

příslušné návrhy integrovaných metodik 
harmonizované analýzy nákladů a přínosů 
energetického systému v celé šíři, včetně 
modelování sítě a trhu, na úrovni Unie 
u projektů společného zájmu a projektů ve 
vzájemném zájmu, které spadají do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a), c) a e) a v příloze II bodě 3.

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto metodiky se použijí pro přípravu 
každého následujícího desetiletého plánu 
rozvoje sítě pro celou Unii vyvinutého sítí 
ENTSO pro elektřinu nebo sítí ENTSO pro 
zemní plyn podle článku 8 nařízení (ES) č. 
715/2009 a článku 30 nařízení (EU) 
2019/943. Tyto metodiky jsou zpracovány 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V a jsou v souladu s pravidly 
a ukazateli stanovenými v příloze IV.

Tyto metodiky se použijí pro přípravu 
každého následujícího desetiletého plánu 
rozvoje sítě pro celou Unii vyvinutého sítí 
ENTSO pro elektřinu nebo sítí ENTSO pro 
zemní plyn podle článku 8 nařízení (ES) č. 
715/2009 a článku 30 nařízení (EU) 
2019/943. Tyto metodiky jsou zpracovány 
v souladu se střednědobými 
a dlouhodobými cíli Unie v oblasti 
klimatu a energetiky a se zásadami 
stanovenými v příloze V a jsou v souladu 
s pravidly a ukazateli stanovenými 
v příloze IV.

Pozměňovací návrh 113

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením svých metodik uspořádá 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn rozsáhlé konzultace, jichž se 
zúčastní alespoň organizace zastupující 
všechny příslušné zúčastněné strany, 
včetně subjektu pro provozovatele 
distribučních soustav v Unii, všechny 
příslušné zúčastněné strany v oblasti 
vodíku, a pokud to bude považováno za 

Před předložením svých návrhů 
integrovaných metodik uspořádá síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn rozsáhlé konzultace, jichž se 
zúčastní všechny příslušné zúčastněné 
strany včetně výboru, vnitrostátní regulační 
orgány a další vnitrostátní orgány.
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vhodné, vnitrostátní regulační orgány 
a další vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Do tří měsíců od obdržení návrhu 
integrovaných metodik:
a) výbor předloží doporučení a
b) každý členský stát může vydat 
stanovisko.
Výbor a členské státy předloží toto 
doporučení a veškerá stanoviska agentuře 
a případně síti ENTSO pro elektřinu nebo 
síti ENTSO pro zemní plyn. Doporučení 
a veškerá stanoviska zpřístupní veřejnosti.

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do tří měsíců ode dne obdržení 
metodik spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultace a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, poskytne agentura 
stanovisko síti ENTSO pro elektřinu, síti 
ENTSO pro zemní plyn, členským státům 
a Komisi a zveřejní je na svých 
internetových stránkách.

2. Do tří měsíců ode dne obdržení 
návrhu integrovaných metodik spolu se 
vstupy získanými v rámci konzultace 
a zprávou o tom, jak byly tyto informace 
zohledněny, přijme agentura rozhodnutí 
o tom, zda metodiky schválí či pozmění, 
nebo zda o jejich pozměnění požádá síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn. Agentura poskytne rozhodnutí 
síti ENTSO pro elektřinu, síti ENTSO pro 
zemní plyn, členským státům a Komisi 
a zveřejní je na svých internetových 
stránkách. Návrhy integrovaných metodik 
schválené agenturou se předkládají 
Komisi ke schválení.



PE691.151v02-00 64/346 RR\1240105CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn tyto metodiky 
aktualizují, přičemž náležitě zohlední 
stanovisko agentury uvedené v odstavci 2, 
a předloží je Komisi k vyjádření 
stanoviska.

vypouští se

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do tří měsíců ode dne obdržení 
aktualizovaných metodik předloží Komise 
své stanovisko síti ENTSO pro elektřinu 
a síti ENTSO pro zemní plyn.

vypouští se

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději do tří měsíců ode dne 
obdržení stanoviska Komise podle 
odstavce 4 upraví síť ENTSO pro elektřinu 
a síť ENTSO pro zemní plyn své metodiky, 
a to s řádným přihlédnutím ke stanovisku 
Komise, a předloží je Komisi ke schválení.

5. Pokud agentura požádá síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn, aby změnily své návrhy 
integrovaných metodik, upraví tyto sítě 
nejpozději do tří měsíců ode dne obdržení 
rozhodnutí agentury podle odstavce 2 své 
metodiky, a to s řádným přihlédnutím 
k rozhodnutí agentury, stanoviskům 
členských států a doporučení výboru. Síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn předloží agentuře upravené 
metodiky ke schválení. Metodiky 
schválené agenturou se předkládají 
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Komisi ke schválení.

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Do tří měsíců od obdržení metodik 
Komise s přihlédnutím k rozhodnutí 
agentury a případně ke stanoviskům 
členských států a doporučení výboru tyto 
návrhy integrovaných metodik schválí, 
pozmění nebo o jejich pozměnění požádá 
síť ENTSO pro elektřinu nebo síť 
ENTSO pro zemní plyn. 
Pokud Komise požádá síť ENTSO pro 
elektřinu nebo síť ENTSO pro zemní 
plyn, aby změnily své návrhy 
integrovaných metodik, předloží tyto sítě 
pozměněné metodiky Komisi ke schválení 
ve lhůtě stanovené Komisí.

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud jsou změny metodik 
považovány za doplňkové a neovlivňují 
definici přínosů, nákladů a jiných 
příslušných parametrů nákladů a přínosů, 
jak jsou vymezeny v nejnovější metodice 
analýzy nákladů a přínosů energetického 
systému schválené Komisí, síť ENTSO 
pro elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn 
přizpůsobí své příslušné metodiky, 
přičemž náležitě zohlední stanovisko 
agentury, jak je uvedeno v odstavci 2, 
a předloží metodiky agentuře ke 
schválení.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Souběžně s tím předloží síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn Komisi dokument uvádějící 
důvody navrhovaných aktualizací 
a důvody, proč jsou tyto aktualizace 
považovány za doplňkové. Pokud Komise 
usoudí, že tyto aktualizace nejsou 
doplňkové, požádá písemně síť ENTSO 
pro elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn 
o předložení těchto metodik. V tom 
případě se použije postup popsaný 
v odstavcích 2 až 5.

vypouští se

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do dvou týdnů od schválení 
agenturou nebo Komisí v souladu 
s odstavci 5 a 6 zveřejní síť ENTSO pro 
elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn své 
příslušné metodiky na svých internetových 
stránkách. Zveřejní příslušné vstupní údaje 
a další příslušné údaje o síti, toku zatížení 
a trhu v dostatečně přesné podobě podle 
vnitrostátního práva a příslušných dohod 
o mlčenlivosti.

8. Do dvou týdnů od schválení Komisí 
v souladu s odstavcem 5a zveřejní síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn své příslušné integrované 
metodiky na svých internetových 
stránkách. Zveřejní příslušné vstupní údaje 
a další příslušné údaje o síti, toku zatížení 
a trhu v dostatečně přesné podobě tak, aby 
třetí strany dokázaly výsledky 
reprodukovat v rozsahu, v jakém je to 
podle vnitrostátního práva a příslušných 
dohod o mlčenlivosti možné.

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Metodiky se pravidelně aktualizují 
a zdokonalují postupem podle odstavců 1 
až 6. Agentura může z vlastní iniciativy 
nebo na základě řádně odůvodněné žádosti 
vnitrostátních regulačních orgánů nebo 
zúčastněných stran a po formální 
konzultaci s organizacemi zastupujícími 
všechny příslušné zúčastněné strany a 
s Komisí o tyto aktualizace a zdokonalení 
požádat na základě řádného odůvodnění a 
v řádné lhůtě. Agentura zveřejní žádosti 
vnitrostátních regulačních orgánů nebo 
zúčastněných stran a všechny příslušné 
dokumenty, které nejsou citlivé 
z obchodního hlediska, vedoucí k žádosti 
agentury o aktualizaci nebo zdokonalení.

9. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn integrované 
metodiky v případě potřeby nebo na žádost 
Komise aktualizují a zdokonalí, aby 
odpovídaly stávající úrovni vývoje, a to 
postupem podle odstavců 1 až 6. Výbor 
nebo agentura mohou z vlastní iniciativy 
nebo na základě řádně odůvodněné žádosti 
vnitrostátních regulačních orgánů nebo 
zúčastněných stran a po formální 
konzultaci s organizacemi zastupujícími 
všechny příslušné zúčastněné strany a 
s Komisí o tyto aktualizace a zdokonalení 
rovněž požádat na základě řádného 
odůvodnění a v řádné lhůtě. Agentura 
zveřejní žádosti vnitrostátních regulačních 
orgánů nebo zúčastněných stran a všechny 
příslušné dokumenty, které nejsou citlivé 
z obchodního hlediska, vedoucí k žádosti 
agentury o aktualizaci nebo zdokonalení.

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Pro projekty společného zájmu 
spadající do kategorií uvedených v příloze 
II bodech 1b, 1d, 2 a 4 vypracuje Komise 
metodiky harmonizované analýzy nákladů 
a přínosů energetického systému na 
úrovni Unie, nebo pověří jejich 
vypracováním příslušný subjekt. Tyto 
metodiky se vypracují transparentním 
způsobem, včetně procesu vzájemného 
hodnocení v rámci výboru, rozsáhlých 
konzultací s členskými státy a ostatními 
příslušnými zúčastněnými stranami. Tyto 
metodiky musí být slučitelné s metodikami 
vypracovanými sítí ENTSO pro elektřinu 
a sítí ENTSO pro zemní plyn, pokud jde 
o přínosy a náklady. Agentura s podporou 
vnitrostátních regulačních orgánů 
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prosazuje soulad těchto metodik 
s metodikami vypracovanými sítí ENTSO 
pro elektřinu a sítí ENTSO pro zemní 
plyn. Tyto metodiky musí být zpracovány 
v souladu se střednědobými 
a dlouhodobými cíli Unie v oblasti 
klimatu a energetiky a se zásadami 
stanovenými v příloze V a musí být 
v souladu s pravidly a ukazateli 
stanovenými v příloze IV. Komise zajistí 
stejnou úroveň kontroly 
a transparentnosti procesu jako v případě 
vývoje metodik uvedených v odstavci 1 
tohoto článku.

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Každé tři roky agentura stanoví 
a zveřejní soubor ukazatelů 
a odpovídajících referenčních hodnot pro 
srovnání jednotkových investičních 
nákladů u srovnatelných projektů kategorií 
infrastruktury uvedených v příloze II 
bodech 1 a 3. Tyto referenční hodnoty 
mohou síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn použít k analýzám 
nákladů a přínosů prováděným pro 
následné desetileté plány rozvoje sítě pro 
celou Unii. První z těchto ukazatelů se 
zveřejní do dne [1. listopadu 2022].

10. Každé tři roky agentura s pomocí 
výboru stanoví a zveřejní soubor ukazatelů 
a odpovídajících referenčních hodnot pro 
srovnání jednotkových investičních 
nákladů u srovnatelných projektů kategorií 
infrastruktury uvedených v příloze II 
bodech 1 a 3. Tyto referenční hodnoty 
mohou síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn použít k analýzám 
nákladů a přínosů prováděným pro 
následné desetileté plány rozvoje sítě pro 
celou Unii. První z těchto ukazatelů se 
zveřejní do dne [1. listopadu 2022]. 
Majitelé infrastruktury, provozovatelé 
soustav a externí předkladatelé projektů 
poskytnou vnitrostátním regulačním 
orgánům a agentuře příslušné údaje 
o jednotlivých projektech a rozčleněné 
nákladové položky. 

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Do dne [31. prosince 2023] 
předloží síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn společně Komisi 
a agentuře konzistentní a vzájemně 
propojený model trhu s energií, který 
zahrne infrastrukturu pro přenos a přepravu 
elektřiny, zemního plynu a vodíku, jakož 
i skladování, LNG a elektrolyzéry, a bude 
pokrývat prioritní koridory a oblasti 
energetické infrastruktury vymezené 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V.

11. Do dne [31. prosince 2023] 
předloží síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn společně a 
s pomocí výboru Komisi a agentuře 
konzistentní a integrovaný model trhu 
s energií, který zahrne infrastrukturu pro 
přenos a přepravu elektřiny, zemního plynu 
a vodíku, jakož i skladování, LNG 
a elektrolyzéry, a bude pokrývat prioritní 
koridory a oblasti energetické 
infrastruktury vymezené v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V. 
Integrovaný model je nejpozději do 31. 
prosince 2024 aktualizován tak, aby 
zahrnoval infrastruktura pro vytápění. 
Model by měl případně vzít v úvahu 
rovněž distribuční infrastrukturu.
V rámci integrovaného modelu vypracují 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO 
pro zemní plyn společnou metodiku 
nákladů a přínosů, která se použije pro 
meziodvětvové posouzení.

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Konzistentní a vzájemně propojený 
model uvedený v odstavci 11 zahrnuje 
alespoň vzájemné vazby příslušných 
odvětví ve všech fázích plánování 
infrastruktury, konkrétně scénáře, 
zjišťování nedostatků v infrastruktuře, a to 
zejména pokud jde o přeshraniční kapacity, 
a posouzení projektů.

12. Konzistentní a integrovaný model, 
včetně integrované metodiky nákladů 
a přínosů, zahrnuje alespoň vzájemné 
vazby příslušných odvětví ve všech fázích 
plánování infrastruktury, konkrétně 
scénáře, zjišťování nedostatků 
v infrastruktuře, a to zejména pokud jde 
o přeshraniční kapacity, a posouzení 
projektů.

V rámci integrovaného modelu 
uvedeného v odstavci 11 vypracují síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn plán budoucích zlepšení, 
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zejména zahrnutí dalších odvětví.

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Poté, co Komise schválí 
konzistentní a vzájemně propojený model 
podle odstavce 11 postupem stanoveným 
v odstavcích 1 až 6, se model zahrne do 
metodik uvedených v odstavci 1.

13. Poté, co Komise schválí 
konzistentní a integrovaný model podle 
odstavce 11 postupem stanoveným 
v odstavcích 1 až 6, se model zahrne do 
metodik uvedených v odstavci 1, které by 
měly být odpovídajícím způsobem 
změněny.

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a. Integrovaný model a společná 
metodika nákladů a přínosů se aktualizují 
postupem popsaným v odstavcích 9, 11, 12 
a 13.

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dne [31. července 2022] agentura po 
provedení rozsáhlé konzultace za účasti 
Komise a alespoň organizací 
zastupujících všechny příslušné 
zúčastněné strany, včetně sítě ENTSO pro 
elektřinu, sítě ENTSO pro zemní plyn, 
subjektu provozovatelů distribučních 
soustav v Unii a příslušných zúčastněných 
stran v odvětví vodíku zveřejní rámcové 

Do dne [31. července 2022] agentura po 
provedení rozsáhlé konzultace za účasti 
všech zúčastněných stran, včetně Komise, 
výboru, členských států, sítě ENTSO pro 
elektřinu, sítě ENTSO pro zemní plyn, 
subjektu provozovatelů distribučních 
soustav v Unii, vnitrostátních regulačních 
orgánů a dalších vnitrostátních orgánů, 
zveřejní rámcové pokyny pro společné 
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pokyny pro společné scénáře, které 
vypracují síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn. Tyto pokyny se 
budou pravidelně aktualizovat dle potřeby.

scénáře, které vypracují síť ENTSO pro 
elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn.

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokyny zahrnou zásadu „energetická 
účinnost v první řadě“ a zajistí, aby 
základní scénáře sítě ENTSO pro elektřinu 
a sítě ENTSO pro zemní plyn byly plně 
v souladu s nejnovějšími střednědobými 
a dlouhodobými cíli Evropské unie 
v oblasti dekarbonizace a s nejnovějšími 
dostupnými scénáři Komise.

Pokyny stanoví normy pro transparentní, 
nediskriminační a důkladné vypracování 
scénářů s přihlédnutím k osvědčeným 
postupům v oblasti plánování rozvoje sítě. 
Cílem pokynů je zajistit, aby základní 
scénáře sítě ENTSO pro elektřinu a sítě 
ENTSO pro zemní plyn byly plně 
v souladu se zásadou „energetická 
účinnost v první řadě“ a aby byly 
slučitelné nejnovějšími střednědobými 
a dlouhodobými cíli Evropské unie 
v oblasti energetiky a klimatu a 
s nejnovějšími dostupnými scénáři Komise 
a aby odrážely politiky a strategie 
členských států v oblasti klimatu 
a energetiky a výzvy, jimž čelí energetické 
systémy v Unii. Agentura může v případě 
potřeby tyto pokyny aktualizovat s cílem 
zajistit, aby odpovídaly aktuálnímu vývoji, 
a zároveň zabránit administrativní zátěži 
pro zúčastněné strany a zajistit včasnou 
a účinnou přípravu společných scénářů.

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poradní výbor poskytuje informace o tom, 
jak zajistit soulad scénářů s cíli Unie 
v oblasti klimatu a energetiky. Agentura 
tyto informace zahrne do rámcových 
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pokynů uvedených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při vypracovávání společných 
scénářů, které mají být použity pro 
desetileté plány rozvoje sítě pro celou Unii, 
se síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO 
pro zemní plyn řídí rámcovými pokyny 
agentury.

2. Při vypracovávání společných 
scénářů, které mají být použity pro 
desetileté plány rozvoje sítě pro celou Unii, 
se síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO 
pro zemní plyn řídí rámcovými pokyny 
agentury. Společné scénáře rovněž 
zahrnují dlouhodobou perspektivu do 
roku 2050 a případně i průběžné kroky.

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn vyzvou organizace 
zastupující všechny příslušné zúčastněné 
strany, včetně subjektu provozovatelů 
distribučních soustav v Unii a všech 
příslušných zúčastněných stran z odvětví 
vodíku, aby se podílely na procesu 
vypracování scénářů.

3. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn zapojí výbor do 
konzultací v rámci procesu vypracovávání 
scénářů a zajistí vyváženou hloubku 
odborných znalostí u všech energetických 
řešení přispívajících ke klimatické 
neutralitě s cílem vytvořit integrovaný 
energetický systém.

Aniž jsou dotčeny obecné konzultace se 
zúčastněnými stranami, síť ENTSO pro 
elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn 
konzultují s výborem klíčové prvky vývoje 
scénářů: hlavní linii, předpoklady a jejich 
převedení do údajů ve scénářích.
Je-li to možné, poskytne výbor všechny 
příslušné údaje v okamžiku vypracovávání 
scénáře síti ENTSO pro elektřinu a síti 
ENTSO pro zemní plyn.
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Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn zveřejní návrh 
zprávy o společných scénářích a předloží 
jej agentuře a Komisi k vyjádření 
stanoviska.

4. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn zveřejní návrh 
zprávy o společných scénářích a předloží 
jej agentuře k vyjádření stanoviska, 
poradnímu výboru k posouzení a Komisi 
ke schválení.

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do tří měsíců ode dne obdržení 
návrhu zprávy o společných scénářích 
spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultace a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, poskytne agentura 
stanovisko síti ENTSO pro elektřinu, síti 
ENTSO pro zemní plyn a Komisi.

5. Do tří měsíců ode dne obdržení 
návrhu zprávy o společných scénářích 
spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultace a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, předloží agentura 
své stanovisko k souladu scénářů 
s rámcovými pokyny uvedenými v odstavci 
1, včetně případných doporučení ke 
změnám, a poradní výbor předloží své 
posouzení souladu scénářů s cíli v oblasti 
klimatu síti ENTSO pro elektřinu , síti 
ENTSO pro zemní plyn a Komisi.

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise s náležitým ohledem na 
stanovisko agentury vymezené v odstavci 5 
předloží své stanovisko síti ENTSO pro 
elektřinu a síti ENTSO pro zemní plyn.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn v souladu se 
stanoviskem Komise upraví svou zprávu 
o společných scénářích, přičemž náležitě 
zohlední stanovisko agentury, a předloží 
aktualizovanou zprávu Komisi ke 
schválení.

7. Do tří měsíců ode dne obdržení 
stanoviska a posouzení uvedených 
v odstavci 5 Komise schválí nebo změní 
návrh zprávy o společných scénářích nebo 
o jeho pozměnění požádá síť ENTSO pro 
elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn, 
přičemž náležitě zohlední tato stanoviska 
a zaměří se na slučitelnost společných 
scénářů s nejnovějšími střednědobými 
a dlouhodobými cíli Unie v oblasti 
klimatu a energetiky a s nejnovějšími 
dostupnými scénáři Komise. 

Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Pokud Komise požádá síť ENTSO 
pro elektřinu nebo síť ENTSO pro zemní 
plyn, aby změnily návrh zprávy 
o společných scénářích, předloží tyto sítě 
po konzultaci s výborem pozměněné 
scénáře Komisi ke schválení, a to ve lhůtě 
stanovené Komisí.

Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do dvou týdnů od schválení zprávy 
o společných scénářích Komisí v souladu 
s odstavcem 7 zveřejní síť ENTSO pro 

8. Do dvou týdnů od schválení zprávy 
o společných scénářích Komisí v souladu 
s odstavcem 7 zveřejní síť ENTSO pro 
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elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn 
svou zprávu o společných scénářích na 
svých internetových stránkách. Příslušné 
vstupní a výstupní údaje zveřejní 
v dostatečně přesné podobě, přičemž 
náležitě zohlední vnitrostátní právní 
předpisy a příslušné dohody 
o mlčenlivosti.

elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn 
svou zprávu o společných scénářích na 
svých internetových stránkách. Příslušné 
vstupní a výstupní údaje zveřejní 
v dostatečně přesné podobě, aby třetí 
strany dokázaly výsledky reprodukovat 
v rozsahu, v jakém je to podle 
vnitrostátního práva a příslušných dohod 
o mlčenlivosti možné.

Pozměňovací návrh 141

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn každé dva roky zveřejní 
a předloží Komisi a agentuře zprávy 
o nedostatcích v infrastruktuře 
vypracované v rámci desetiletých plánů 
rozvoje sítě pro celou Unii.

Síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn zveřejní do šesti měsíců po 
schválení zprávy o společných scénářích 
Komisí v souladu s čl. 12 odst. 7 návrhy 
zpráv o nedostatcích v infrastruktuře 
vypracované v rámci desetiletých plánů 
rozvoje sítě pro celou Unii.

Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při posuzování nedostatků v infrastruktuře 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn uplatní zásadu „energetická 
účinnost v první řadě“ a budou 
přednostně zvažovat všechna příslušná 
řešení nesouvisející s infrastrukturou 
s cílem řešit zjištěné nedostatky.

Při posuzování nedostatků v infrastruktuře 
síť ENTSO pro elektřinu a ENTSO pro 
zemní plyn založí svou analýzu na 
společných scénářích stanovených podle 
článku 12, uplatní zásadu „energetická 
účinnost v první řadě“ a zváží všechny 
relevantní alternativy.

Rovněž posoudí očekávané přínosy 
odstranění zjištěných nedostatků 
v infrastruktuře a náklady plynoucí 
z neinvestování do potřebné 
infrastruktury. Při zjišťování nové mezery 
v infrastruktuře zohlední celkové potřebné 
investice do sítě, včetně nákladů na 
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související nezbytná posílení vnitřní sítě.
Zaměří se zejména na ty nedostatky 
v infrastruktuře, které mají potenciální 
vliv na plnění střednědobých 
a dlouhodobých cílů Unie v oblasti 
klimatu.

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením svých příslušných zpráv 
provedou síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn rozsáhlé 
konzultace za účasti všech příslušných 
zúčastněných stran, včetně subjektu 
provozovatelů distribučních soustav 
v Unii a všech příslušných zúčastněných 
stran z odvětví vodíku a všech zástupců 
členských států v prioritních koridorech 
vymezených v příloze I.

Před zveřejněním svých příslušných 
návrhů zpráv provedou síť ENTSO pro 
elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn 
rozsáhlé konzultace za účasti všech 
příslušných zúčastněných stran, včetně 
výboru, agentury a všech zástupců 
členských států v prioritních koridorech 
vymezených v příloze I. 

Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do tří měsíců ode dne obdržení 
zprávy o nedostatcích v infrastruktuře 
spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultací a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, poskytne agentura 
stanovisko síti ENTSO pro elektřinu, síti 
ENTSO pro zemní plyn a Komisi.

3. Do tří měsíců ode dne obdržení 
zprávy o nedostatcích v infrastruktuře 
spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultací a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, poskytne agentura 
stanovisko síti ENTSO pro elektřinu, síti 
ENTSO pro zemní plyn a Komisi 
a zpřístupní je veřejnosti.

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise s ohledem na stanovisko 
agentury podle odstavce 3 vypracuje 
a předloží své stanovisko síti ENTSO pro 
elektřinu nebo síti ENTSO pro zemní plyn.

4. Do tří měsíců od obdržení 
stanoviska agentury podle odstavce 3 
Komise při zohlednění tohoto stanoviska 
vypracuje a předloží své stanovisko síti 
ENTSO pro elektřinu nebo síti ENTSO pro 
zemní plyn.

Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Před zveřejněním závěrečných 
zpráv o nedostatcích v infrastruktuře síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn v souladu se stanoviskem 
Komise upraví své zprávy o nedostatcích 
v infrastruktuře, přičemž náležitě zohlední 
stanovisko agentury.

5. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn v souladu se 
stanoviskem Komise upraví své zprávy 
o nedostatcích v infrastruktuře, přičemž 
náležitě zohlední stanovisko agentury, 
a předloží je Komisi ke schválení.

Pozměňovací návrh 147

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Do dvou týdnů od schválení zpráv 
o nedostatcích v infrastruktuře Komisí 
zveřejní síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn tyto zprávy na 
svých internetových stránkách.

Pozměňovací návrh 148

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. července 2022 členské 
státy s podporou Komise v rámci svých 
konkrétních prioritních koridorů mořských 
elektrizačních soustav na moři 
stanovených v příloze I bodě 2 a 
s přihlédnutím ke zvláštnostem a rozvoji 
v každém regionu společně vymezí 
množství výroby energie z obnovitelných 
zdrojů na moři, které má být využíváno 
v každé přímořské oblasti do roku 2050, 
a dohodnou se na spolupráci v tomto 
ohledu, s průběžnými kroky v letech 2030 
a 2040, a to s ohledem na vnitrostátní 
plány v oblasti energetiky a klimatu, 
potenciál obnovitelných zdrojů na moři 
v každé přímořské oblasti, ochranu 
životního prostředí, přizpůsobení se změně 
klimatu a další využití moře, jakož i na cíle 
Unie v oblasti dekarbonizace. Tato 
dohoda se uzavírá písemně pro každou 
přímořskou oblast spojenou s územím 
Unie.

1. Do dne 31. července 2022 členské 
státy s podporou Komise v rámci svých 
konkrétních prioritních koridorů mořských 
elektrizačních soustav stanovených 
v příloze I bodě 2 a s přihlédnutím ke 
zvláštnostem a rozvoji v každém regionu 
společně vymezí cíle výroby energie 
z obnovitelných zdrojů na moři, které má 
být využíváno v každé přímořské oblasti 
do roku 2050, v souladu s cílem 300 
GW1a, a dohodnou se na spolupráci 
v tomto ohledu, s průběžnými kroky 
v letech 2030 a 2040, které jsou v souladu 
alespoň s jejich vnitrostátními plány 
v oblasti energetiky a klimatu, potenciálem 
obnovitelných zdrojů na moři v každé 
přímořské oblasti, ochranou životního 
prostředí, přizpůsobením se změně klimatu 
a dalším využitím moře, jakož i s cílem 
Unie v oblasti klimatické neutrality. Toto 
společné prohlášení se podává písemně, 
pokud jde o každou mořskou oblast 
spojenou s územím Unie.

__________________
1a „Strategie EU pro využití potenciálu 
obnovitelné energie na moři pro 
klimaticky neutrální budoucnost“, 
COM(2020) 741.

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne [31. července 2023] síť 
ENTSO pro elektřinu za účasti příslušných 
provozovatelů přenosových soustav, 
vnitrostátních regulačních orgánů 
a Komise a v souladu s dohodou uvedenou 
v odstavci 1 vypracuje a zveřejní plány 
rozvoje integrované sítě na moři počínaje 
cíli pro rok 2050 a s průběžnými kroky pro 

2. Do dne [31. července 2023] 
příslušná síť ENTSO za účasti příslušných 
provozovatelů přenosových soustav, 
vnitrostátních regulačních orgánů 
a Komise a v souladu s dohodnutým 
společným prohlášením uvedeným 
v odstavci 1 vypracuje a zveřejní plány 
rozvoje strategické sítě na moři počínaje 



RR\1240105CS.docx 79/346 PE691.151v02-00

CS

roky 2030 a 2040 pro každou přímořskou 
oblast v souladu s prioritními koridory 
mořských elektrizačních soustav 
uvedenými v příloze I, přičemž zohlední 
ochranu životního prostředí a další využití 
moře. Tyto plány rozvoje integrované sítě 
na moři budou následně každé tři roky 
aktualizovány.

cíli pro rok 2050 a s průběžnými kroky pro 
roky 2030 a 2040 pro každou přímořskou 
oblast v souladu s prioritními koridory 
mořských elektrizačních soustav 
uvedenými v příloze I, přičemž zohlední 
ochranu životního prostředí a další využití 
moře. Tyto plány rozvoje integrované sítě 
na moři poskytují výhled na vysoké úrovni, 
pokud jde o potenciál výrobních kapacit 
na moři a výsledné potřeby v mořské 
elektrizační soustavě, včetně 
potenciálních potřeb propojovacích 
vedení, hybridních projektů a vodíkové 
infrastruktury. Tyto plány budou následně 
každé dva roky aktualizovány.

Pozměňovací návrh 150

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Plány rozvoje integrované sítě na 
moři jsou slučitelné s nejnovějšími 
desetiletými plány rozvoje sítě pro celou 
Unii, aby byl zajištěn soudržný rozvoj 
plánování elektrizačních soustav na 
pevnině a na moři.

3. Plány rozvoje integrované sítě na 
moři musí být v souladu s regionálními 
investičními plány zveřejněnými podle čl. 
34 odst. 1 nařízení (EU) 2019/943 
a začleněny do desetiletých plánů rozvoje 
sítě pro celou Unii, aby byl zajištěn 
soudržný rozvoj plánování elektrizačních 
soustav na pevnině a na moři, které 
zajišťují odpovídající a spolehlivou 
přenosovou síť pro přenos elektřiny jak 
na pevnině, tak mezi pobřežními regiony, 
vnitrozemskými regiony a vnitrozemskými 
členskými státy, a aby byly zajištěny 
stabilní dodávky elektřiny do míst spotřeby 
nebo úložišť energie.

Pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Síť ENTSO pro elektřinu předloží 4. Příslušná síť ENTSO předloží 
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návrh plánů rozvoje integrované sítě na 
moři Komisi k vyjádření stanoviska.

návrh plánů rozvoje integrované sítě na 
moři Komisi k vyjádření stanoviska. Dříve 
než příslušná síť ENTSO předloží návrh 
plánů rozvoje integrované sítě na moři 
Komisi, provede rozsáhlý konzultační 
proces zahrnující všechny příslušné 
zúčastněné strany z odvětví elektřiny 
a odvětví energie na moři, včetně subjektu 
DSO, a všechny členské státy, které jsou 
součástí prioritních koridorů mořských 
elektrizačních soustav uvedených v příloze 
I bodě 2.

Pozměňovací návrh 152

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Síť ENTSO pro elektřinu před 
zveřejněním závěrečných zpráv přizpůsobí 
plány rozvoje integrované sítě na moři 
s náležitým přihlédnutím ke stanovisku 
Komise a předloží je příslušným prioritním 
koridorům mořských elektrizačních 
soustav stanoveným v příloze I.

5. Příslušná síť ENTSO před 
zveřejněním závěrečných zpráv přizpůsobí 
plány rozvoje integrované sítě na moři 
s náležitým přihlédnutím ke stanovisku 
Komise a předloží je příslušným prioritním 
koridorům mořských elektrizačních 
soustav stanoveným v příloze I.

Pozměňovací návrh 153

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby byl zajištěn včasný rozvoj 
mořských elektrizačních soustav pro 
energii z obnovitelných zdrojů, pokud síť 
ENTSO pro elektřinu nevypracuje plány 
rozvoje integrované sítě na moři podle 
odstavce 2 včas, vypracuje Komise na 
základě odborného poradenství plán 
rozvoje integrované sítě na moři pro 
každou přímořskou oblast a každý prioritní 
koridor mořských elektrizačních soustav 
stanovený v příloze I.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 154

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů vypracuje zásady 
konkrétní metodiky analýzy nákladů 
a přínosů a sdílení nákladů pro zavedení 
plánu rozvoje integrované sítě na moři 
uvedeného v čl. 14 odst. 2 v souladu 
s dohodou uvedenou v čl. 14 odst. 1, a to 
jako součást pokynů uvedených v čl. 16 
odst. 10. Tyto prováděcí akty se přijímají 
poradním postupem podle čl. 21 odst. 2.

1. Do března 2024 agentura 
vypracuje doporučení založené na 
zásadách přizpůsobené metodiky sdílení 
nákladů pro zavedení plánu rozvoje 
integrované sítě na moři uvedeného v čl. 
14 odst. 2 v souladu se společným 
prohlášením uvedeným v čl. 14 odst. 1. 
Tyto zásady jsou v souladu čl. 16 odst. 1. 
Agentura své doporučení v případě 
potřeby aktualizuje, přičemž zohlední 
výsledky provádění zásad.

Pozměňovací návrh 155

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Do 12 měsíců od zveřejnění 
doporučení uvedeného v odstavci 1 
příslušná síť ENTSO a další příslušné 
zúčastněné strany, za účasti příslušných 
provozovatelů přenosových soustav, 
vnitrostátních regulačních orgánů 
a Komise, vypracují metodiku analýzy 
nákladů a přínosů a sdílení nákladů pro 
zavedení plánu rozvoje sítě na moři. 
Metodika formuluje doporučení pro 
rozdělení nákladů podle mořských oblastí, 
aniž by hodnotila jednotlivé projekty.

Pozměňovací návrh 156

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

2. Do dvanácti měsíců od zveřejnění 
zásad uvedených v odstavci 1 předloží síť 
ENTSO pro elektřinu za účasti příslušných 
provozovatelů přenosových soustav, 
vnitrostátních regulačních orgánů a Komise 
výsledky použití metodiky analýzy nákladů 
a přínosů a sdílení nákladů na prioritní 
koridory mořských elektrizačních soustav.

2. Do dvanácti měsíců od zveřejnění 
metodiky uvedené v odst. 1 písm. a) 
předloží příslušná síť ENTSO za účasti 
příslušných provozovatelů přenosových 
soustav, vnitrostátních regulačních orgánů, 
Komise a dalších příslušných 
zúčastněných stran výsledky použití 
metodiky analýzy nákladů a přínosů 
a sdílení nákladů na prioritní koridory 
mořských elektrizačních soustav.

Pozměňovací návrh 157

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do šesti měsíců od předložení 
výsledků podle odstavce 2 příslušné 
členské státy aktualizují svou písemnou 
dohodu uvedenou v čl. 14 odst. 1 
o aktualizovanou společnou definici 
množství výroby energie z obnovitelných 
zdrojů na moři, jež má být využíváno 
v každé přímořské oblasti v roce 2050, 
s průběžnými kroky v letech 2030 a 2040 
a příslušnou dohodu o spolupráci 
k dosažení těchto množství.

3. Do šesti měsíců od předložení 
výsledků podle odstavce 2 připojí příslušné 
členské státy ke svému písemnému 
prohlášení uvedenému v čl. 14 odst. 1 
závěrečná ustanovení o přeshraničním 
sdílení nákladů, která obsahují zejména 
společnou definici cílů výroby energie 
z obnovitelných zdrojů na moři, která má 
být v roce 2050 vyrobena v každé mořské 
oblasti, s průběžnými kroky v letech 2030 
a 2040, a příslušnou dohodu o spolupráci 
k dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 158

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do šesti měsíců od aktualizace 
písemných dohod podle odstavce 3 síť 
ENTSO pro elektřinu aktualizuje plány 
rozvoje integrované sítě na moři postupem 
stanoveným v čl. 14 odst. 2 až 5. Použije 

4. Příslušná síť ENTSO aktualizuje 
plány rozvoje integrované sítě na moři 
postupem stanoveným v čl. 14 odst. 2 až 5. 
Tato aktualizace je v souladu s přílohou 
písemného společného prohlášení 
uvedeného v odstavci 3 tohoto článku a je 
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se postup podle čl. 14 odst. 6. začleněna do následujícího desetiletého 
plánu rozvoje sítě.

Pozměňovací návrh 159

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účinně vynaložené investiční 
náklady, které vylučují náklady na údržbu, 
spojené s projektem společného zájmu 
spadajícím do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), b), c) a e) a 
s projekty společného zájmu spadajícími 
do kategorie stanovené v příloze II bodě 3, 
pokud spadají do pravomoci vnitrostátních 
regulačních orgánů, ponese příslušný 
provozovatel přenosové soustavy nebo 
předkladatelé projektu přenosové 
infrastruktury členských států, na něž bude 
mít projekt čistý pozitivní dopad, a uhradí 
je v rozsahu, který nezahrnuje tarify za 
překročení kapacity a jiné poplatky, 
uživatelé sítě prostřednictvím sazeb za 
přístup k síti platných v tomto nebo 
v těchto členských státech.

1. Účinně vynaložené investiční 
náklady, které vylučují náklady na údržbu, 
spojené s projektem společného zájmu 
spadajícím do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), aa), b), c) a e) 
a s projekty společného zájmu spadajícími 
do kategorie stanovené v příloze II bodě 3, 
pokud spadají do pravomoci vnitrostátních 
regulačních orgánů v každém dotčeném 
členském státě, ponese příslušný 
provozovatel přenosové soustavy nebo 
předkladatelé projektu přenosové 
infrastruktury členských států, na něž bude 
mít projekt čistý pozitivní dopad, a uhradí 
je v rozsahu, který nezahrnuje tarify za 
překročení kapacity a jiné poplatky, 
uživatelé sítě prostřednictvím sazeb za 
přístup k síti platných v tomto nebo 
v těchto členských státech.

Pozměňovací návrh 160

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení tohoto článku se použijí 
na projekt společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a), b), c) a e), pokud alespoň jeden 
předkladatel projektu podá příslušným 
vnitrostátním orgánům žádost o úhradu 
nákladů projektu. U projektu společného 
zájmu spadajícího do kategorie uvedené 
v příloze II bodě 3 se dle potřeby toto 

2. Ustanovení tohoto článku se použijí 
na projekt společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a), b), c) a e), pokud alespoň jeden 
předkladatel projektu podá příslušným 
vnitrostátním orgánům žádost o úhradu 
nákladů projektu.
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ustanovení použije pouze tehdy, pokud 
posouzení tržní poptávky již bylo 
provedeno a určilo, že nelze očekávat, že 
účinně vynaložené investiční náklady 
budou pokryty tarify.

Pozměňovací návrh 161

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na projekty spadající do kategorie 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. e) 
a bodě 2 se mohou ustanovení tohoto 
článku vztahovat, pokud alespoň jeden 
předkladatel projektu požádá příslušné 
vnitrostátní orgány o jejich použití.

Na projekty spadající do kategorie 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. d) 
a bodě 2 se mohou ustanovení tohoto 
článku vztahovat, pokud alespoň jeden 
předkladatel projektu požádá příslušné 
vnitrostátní orgány o jejich použití.

Pozměňovací návrh 162

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aktualizovanou analýzou nákladů 
a přínosů konkrétního projektu, která je 
v souladu s metodikou vypracovanou podle 
článku 11 a zohledňuje přínosy přesahující 
hranice členských států, na jejichž území se 
projekt nachází, a to za použití stejného 
scénáře, jaký byl ve výběrovém řízení 
použit pro vypracování seznamu Unie, 
v němž je daný projekt společného zájmu 
uveden;

a) aktualizovanou analýzou nákladů 
a přínosů konkrétního projektu, která je 
v souladu s metodikou vypracovanou podle 
článku 11 a zohledňuje přínosy přesahující 
hranice členských států, na jejichž území se 
projekt nachází, s přihlédnutím alespoň ke 
společným scénářům stanoveným pro 
plánování rozvoje sítě podle článku 12;

Pozměňovací návrh 163

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po obdržení každé žádosti o investice 
vnitrostátní regulační orgány neprodleně 
předloží její kopii agentuře pro informační 
účely.

Předkladatel projektu předloží agentuře 
kopii žádosti o investice pro informační 
účely.

Pozměňovací návrh 164

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do šesti měsíců od data obdržení poslední 
žádosti o investici příslušnými 
vnitrostátními regulačními orgány přijmou 
tyto vnitrostátní regulační orgány po 
konzultaci s dotčenými předkladateli 
projektu společná koordinovaná rozhodnutí 
o přidělení investičních nákladů, které 
ponese každý provozovatel soustavy 
v rámci daného projektu, jakož i o jejich 
začlenění do tarifů. Vnitrostátní regulační 
orgány zahrnou do tarifů veškeré účinně 
vynaložené investiční náklady v souladu 
s přidělením investičních nákladů, které 
ponese každý provozovatel soustavy 
v souvislosti s projektem. Vnitrostátní 
regulační orgány poté případně posoudí, 
zda by v důsledku zahrnutí investičních 
nákladů do tarifů mohly vyvstat jakékoli 
problémy s cenovou dostupností.

Do šesti měsíců od data obdržení poslední 
žádosti o investici příslušnými 
vnitrostátními regulačními orgány přijmou 
tyto vnitrostátní regulační orgány po 
konzultaci s dotčenými předkladateli 
projektu společná koordinovaná rozhodnutí 
o přidělení skutečně vynaložených 
investičních nákladů, které ponese každý 
provozovatel soustavy v rámci daného 
projektu, jakož i o jejich začlenění do 
tarifů, nebo o zamítnutí žádosti o investici 
nebo části projektu, pokud společná 
analýza vnitrostátních regulačních 
orgánů dospěje k závěru, že projekt nebo 
jeho část nepřináší významný čistý přínos 
na úrovni Unie. Vnitrostátní regulační 
orgány zahrnou do tarifů příslušné účinně 
vynaložené investiční náklady v souladu 
s přidělením investičních nákladů, které 
ponese každý provozovatel soustavy 
v souvislosti s projektem. Vnitrostátní 
regulační orgány poté případně posoudí, 
zda by v důsledku zahrnutí investičních 
nákladů do tarifů mohly vyvstat jakékoli 
problémy s cenovou dostupností.

Pozměňovací návrh 165

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přeshraničním přidělování nákladů 
usilují příslušné vnitrostátní regulační 
orgány po konzultaci s dotčenými 
provozovateli přenosových soustav 
o vzájemnou dohodu založenou zejména na 
informacích uvedených v odst. 3 písm. a) 
a b). Jejich posouzení vychází ze stejného 
scénáře, jaký byl ve výběrovém procesu 
použit pro vypracování seznamu Unie, 
v němž je daný projekt společného zájmu 
uveden.

Při přeshraničním přidělování nákladů 
usilují příslušné vnitrostátní regulační 
orgány po konzultaci s dotčenými 
provozovateli přenosových soustav 
o vzájemnou dohodu založenou zejména na 
informacích uvedených v odst. 3 písm. a) 
a b). Jejich posouzení zohlední všechny 
příslušné scénáře uvedené v článku 12 
a další scénáře pro plánování rozvoje sítě, 
což umožní důkladnou analýzu přínosu 
projektu společného zájmu k cílům 
energetické politiky Unie v oblasti 
dekarbonizace, integrace trhu, 
hospodářské soutěže, udržitelnosti 
a zabezpečení dodávek.

Pozměňovací návrh 166

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V tom případě nebo na základě žádosti 
alespoň jednoho z příslušných 
vnitrostátních regulačních orgánů přijme 
agentura do tří měsíců ode dne, kdy jí byla 
záležitost předložena, rozhodnutí o žádosti 
o investice včetně přeshraničního přidělení 
nákladů podle odstavce 3, jakož i 
o nutnosti zahrnutí všech přeshraničně 
rozdělených nákladů na investice do 
tarifů.

V tom případě nebo na základě společné 
žádosti příslušných vnitrostátních 
regulačních orgánů přijme agentura do tří 
měsíců ode dne, kdy jí byla záležitost 
předložena, rozhodnutí o žádosti 
o investice včetně přeshraničního přidělení 
nákladů podle odstavce 3.

Pozměňovací návrh 167

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posouzení prováděné agenturou vychází 
ze stejného scénáře, jaký se ve výběrovém 
procesu použil pro vypracování seznamu 

Posouzení agentury zohlední všechny 
příslušné scénáře uvedené v článku 12 
a další scénáře pro plánování rozvoje sítě, 
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Unie, v němž je daný projekt společného 
zájmu uveden.

což umožní důkladnou analýzu přínosu 
projektu společného zájmu k plnění cílů 
energetické politiky Unie spočívajících 
v dekarbonizaci, integraci trhu, 
hospodářské soutěži, udržitelnosti 
a zabezpečení dodávek energie.

Pozměňovací návrh 168

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Do dne [31. prosince 2022] přijme 
Komise prováděcí akty obsahující závazné 
pokyny s cílem zajistit jednotné podmínky 
pro provádění tohoto článku a sdílení 
nákladů mořských elektrizačních soustav 
pro energii z obnovitelných zdrojů podle 
čl. 15 odst. 1. Pokyny upraví zvláštní 
situaci projektů společného zájmu 
týkajících se mořských elektrizačních 
soustav pro energii z obnovitelných 
zdrojů, a to začleněním zásad, jak má být 
jejich přeshraniční přidělování nákladů 
koordinováno s financováním, tržními 
a politickými opatřeními pro zařízení na 
výrobu elektřiny na moři, která jsou 
s nimi propojena. Při přijímání nebo 
změně pokynů Komise vede konzultace 
s agenturou ACER, s ENTSO pro 
elektřinu, s ENTSO pro zemní plyn, a dle 
potřeby jinými zúčastněnými stranami. 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem podle čl. 21 odst. 2.

10. Do [31. prosince 2022] přijme 
agentura doporučení s cílem určit 
osvědčené postupy pro vyřizování žádostí 
o investice do projektů společného zájmu. 
Doporučení se podle potřeby pravidelně 
aktualizuje, aby bylo v souladu se 
zásadami týkajícími se přeshraničního 
sdílení nákladů v mořských elektrizačních 
soustavách pro energii z obnovitelných 
zdrojů, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 1. Při 
přijímání nebo změně doporučení 
agentura provádí rozsáhlé konzultace, do 
nichž jsou zapojeny všechny příslušné 
zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 169

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Projekty ve společném zájmu jsou 
postaveny na roveň projektům společného 
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zájmu a jsou způsobilé pro rozhodnutí 
o přeshraničním rozdělení nákladů, 
pokud jde o část investičních nákladů, 
která se nachází na území Unie nebo 
v zemích uplatňujících acquis Unie 
a které s Unií uzavřely dohodu.

Pozměňovací návrh 170

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekty společného zájmu 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), b), c) a e) a 
v příloze II bodě 3, kromě projektů 
přečerpávacích vodních elektráren, jsou 
rovněž způsobilé k finanční pomoci Unie 
ve formě grantů na práce, pokud splňují 
všechna následující kritéria:

2. Projekty společného zájmu 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), aa), b), c) a e) 
a v příloze II bodě 3, kromě projektů 
přečerpávacích vodních elektráren, jsou 
rovněž způsobilé k finanční pomoci Unie 
ve formě grantů na práce, pokud splňují 
všechna následující kritéria:

Pozměňovací návrh 171

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) analýza nákladů a přínosů 
konkrétního projektu podle čl. 16 odst. 3 
písm. a) poskytuje důkaz o existenci 
významných pozitivních externalit, jako je 
zabezpečení dodávek energie, pružnost 
systému, solidarita nebo inovace;

a) analýza nákladů a přínosů 
konkrétního projektu podle čl. 16 odst. 3 
písm. a) poskytuje důkaz o existenci 
významných pozitivních externalit, jako je 
zabezpečení dodávek energie, pružnost 
systému, solidarita, inovace nebo 
udržitelnost;

Pozměňovací návrh 172

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) projekt není obchodně 
životaschopný podle obchodního plánu 
a dalších provedených hodnocení, zejména 
těch, která provedli potenciální investoři 
nebo věřitelé nebo vnitrostátní regulační 
orgán. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění 
uvedené v čl. 17 odst. 2.

c) projekt nemůže být financován 
trhem ani prostřednictvím regulačního 
rámce podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé nebo vnitrostátní regulační orgán. 
Rozhodnutí o udělení pobídek a jeho 
odůvodnění uvedené v čl. 17 odst. 2 se 
zohlední při posuzování toho, do jaké míry 
projekt vyžaduje finanční podporu Unie;

Pozměňovací návrh 173

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Projekty společného zájmu 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. d), bodě 2 a bodě 
5 jsou rovněž způsobilé k finanční pomoci 
Unie ve formě grantů na práce, mohou-li 
dotčení předkladatelé projektu jednoznačně 
prokázat významné pozitivní externality, 
které projekty přinesou, jako je bezpečnost 
dodávek energie, pružnost systému, 
solidarita nebo inovace, a předloží jasné 
důkazy o jejich nedostatečné obchodní 
životaschopnosti podle analýzy nákladů 
a přínosů, obchodního plánu 
a provedených posouzení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé nebo případně vnitrostátní 
regulační orgán.

4. Projekty společného zájmu 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. d) a v bodech 2, 
4, 5 a 5a jsou rovněž způsobilé k finanční 
pomoci Unie ve formě grantů na práce, 
mohou-li dotčení předkladatelé projektu 
v hodnocení provedeném příslušným 
vnitrostátním orgánem jednoznačně 
prokázat významné pozitivní externality, 
které projekty přinesou, jako je bezpečnost 
dodávek energie, pružnost systému, 
solidarita, inovace nebo udržitelnost, 
a předloží jasné důkazy o jejich 
nedostatečné obchodní životaschopnosti 
podle analýzy nákladů a přínosů, 
obchodního plánu a provedených 
posouzení, zejména těch, která provedli 
potenciální investoři nebo věřitelé nebo 
případně vnitrostátní regulační orgán.

Pozměňovací návrh 174

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Podpora silnějšího postavení 
zúčastněných stran za účelem plnění 
jejich úlohy ve Výboru zúčastněných stran 
je způsobilá pro finanční pomoc Unie ve 
formě grantů na budování kapacit, 
získávání dovedností a odbornou 
přípravu.

Pozměňovací návrh 175

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní kritéria uvedená v čl. 4 odst. 3 
a ukazatele uvedené v čl. 4 odst. 5 se 
použijí i pro účely stanovení kritérií pro 
výběr k poskytnutí finanční pomoci Unie 
v nařízení (EU)… [o Nástroji pro propojení 
Evropy podle návrhu COM(2018) 438].

Zvláštní kritéria uvedená v čl. 4 odst. 3 
a ukazatele uvedené v čl. 4 odst. 5 se 
zohlední i pro účely stanovení kritérií pro 
výběr k poskytnutí finanční pomoci Unie 
v nařízení (EU)… [o Nástroji pro propojení 
Evropy podle návrhu COM(2018) 438].

Pozměňovací návrh 176

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokroku dosaženého při plánování, 
rozvoji, výstavbě a uvádění do provozu 
mořských elektrizačních soustav pro 
energii z obnovitelných zdrojů a umožnění 
využití energie z obnovitelných zdrojů na 
moři;

d) pokroku dosaženého při plánování, 
rozvoji, výstavbě a uvádění do provozu 
mořských elektrizačních soustav pro 
energii z obnovitelných zdrojů 
a energetické infrastruktury pro elektřinu 
z obnovitelných zdrojů na moři, jakož 
i umožnění využití energie z obnovitelných 
zdrojů na moři;

Pozměňovací návrh 177

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v případě odvětví elektřiny 
a vodíku vývoje úrovně propojení mezi 
členskými státy, odpovídajícího vývoje cen 
energií, jakož i počtu případů výpadků 
síťové soustavy, jejich příčin 
a souvisejících ekonomických nákladů;

e) v případě odvětví elektřiny 
a vodíku vývoje úrovně propojení mezi 
členskými státy nebo dosažené úrovně 
flexibility, odpovídajícího vývoje cen 
energií, jakož i počtu případů výpadků 
síťové soustavy, jejich příčin 
a souvisejících ekonomických nákladů 
a přispění k integraci energetického 
systému;

Pozměňovací návrh 178

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. f – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) přehled osvědčených a inovativních 
postupů s ohledem na zapojení 
zúčastněných stran a zmírňování dopadů na 
životní prostředí v průběhu povolovacích 
postupů a provádění projektu, včetně 
přizpůsobování se změně klimatu;

iii) přehled osvědčených a inovativních 
postupů s ohledem na zapojení 
zúčastněných stran a zmírňování dopadů na 
životní prostředí v průběhu povolovacích 
postupů a provádění projektu, včetně 
navrhování alternativních tras 
a přizpůsobování se změně klimatu;

Pozměňovací návrh 179

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) účinnosti tohoto nařízení, pokud jde 
o přispění k cílům v oblasti klimatu 
a energie stanoveným pro rok 2030 a 
v dlouhodobějším horizontu k dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050.

h) účinnosti tohoto nařízení, pokud jde 
o přispění k cílům v oblasti klimatu 
a energie stanoveným pro rok 2030 a 
v dlouhodobějším horizontu k dosažení 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050.

Pozměňovací návrh 180
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Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Přezkum

Do 30. června 2027 provede Komise 
přezkum tohoto nařízení na základě 
výsledků zpráv a hodnocení podle článku 
22, jakož i zpráv o provádění a hodnocení 
vypracovaných podle článků 22 a 23 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/11531a.
_________________
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1153 ze dne 7. července 2021, 
kterým se zřizuje Nástroj pro propojení 
Evropy a zrušují nařízení (EU) 
č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (Úř. věst. 
L 249, 14.7.2021, s. 38).

Pozměňovací návrh 181

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hlavní očekávané přínosy a náklady 
projektů s výjimkou jakýchkoli obchodně 
citlivých informací;

c) hlavní očekávané přínosy projektů 
a jejich příspěvek k cílům uvedeným 
v článku 1 a náklady s výjimkou 
jakýchkoli obchodně citlivých informací;

Pozměňovací návrh 182

Návrh nařízení
Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24a
Přechodné období
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1. Během přechodného období by 
mohla být aktiva určená specificky pro 
vodík konvertovaná z aktiv pro zemní plyn 
spadající do kategorie energetické 
infrastruktury uvedené v příloze II bodě 3 
použita pro přepravu nebo skladování 
předem definované směsi vodíku se 
zemním plynem nebo biometanem.
2. Během přechodného období 
předkladatelé projektů při navrhování 
a provádění projektů úzce spolupracují 
s cílem zajistit interoperabilitu sousedních 
sítí.
3. Toto přechodné období končí dne 
31. prosince 2029, zatímco veškerá 
způsobilost pro finanční pomoc Unie 
podle článku 18 končí dne 31. prosince 
2027. Předkladatel projektu doloží, jakým 
způsobem aktiva uvedená v odstavci 1 
přestanou být do konce tohoto 
přechodného období aktivy pro zemní plyn 
a stanou se aktivy určenými specificky pro 
vodík, jak jsou uvedena v příloze II bodě 
3, a je smluvně zavázán to zajistit, a doloží 
rovněž to, jak bylo během tohoto 
přechodného období umožněno zvýšené 
využívání vodíku. Součástí těchto důkazů 
je posouzení nabídky vodíku 
z obnovitelných zdrojů nebo vodíku 
s nízkým obsahem uhlíku a poptávky po 
něm, jakož i výpočet snížení emisí 
skleníkových plynů umožněného 
dotyčným projektem, které jsou pravidelně 
ověřovány společně s včasným 
prováděním ze strany Komise. Tato 
podmínka se odráží v grantové dohodě 
uzavřené v rámci Nástroje pro propojení 
Evropy.
4. Při posuzování kandidátských 
projektů spadajících do tohoto článku 
skupiny a komise zajistí, aby byly tyto 
projekty koncipovány s cílem vytvořit do 
konce přechodného období aktiva určená 
specificky pro vodík a aby nevedly 
k prodloužení životnosti aktiv pro zemní 
plyn a aby byla zajištěna interoperabilita 
sousedních sítí přes hranice.
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Pozměňovací návrh 183

Návrh nařízení
Článek 24 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24b
Odchylka pro projekty v oblasti zemního 

plynu
1. Odchylně od čl. 4 odst. 1 písm. a) 
a b) a čl. 4 odst. 2 až 5 tohoto nařízení 
jsou projekty v oblasti zemního plynu, 
které byly zařazeny na čtvrtý nebo pátý 
seznam Unie sestavený podle nařízení 
(EU) č. 347/2013, způsobilé k zařazení na 
první unijní seznam přijatý v souladu s čl. 
3 odst. 4 tohoto nařízení, pokud:
a)  se týkají některé z těchto kategorií 
energetické infrastruktury:
i) přepravních plynovodů pro 
přepravu zemního plynu,
ii) podzemního skladovacího zařízení 
nebo přijímacího, skladovacího 
a znovuzplynovacího nebo dekompresního 
zařízení pro zkapalněný zemní plyn (LNG) 
či stlačený zemní plyn (CNG) nebo
iii) veškerého vybavení nebo zařízení 
nezbytného pro bezpečný, spolehlivý 
a efektivní provoz systému nebo pro 
zajištění obousměrné kapacity, včetně 
kompresorových stanic;
b) významně přispívají 
k udržitelnosti, mimo jiné posílením 
přechodu od pevných fosilních paliv, 
zejména černého, hnědého uhlí, rašeliny 
a roponosné břidlice, k zemnímu plynu, 
jak je stanoveno v integrovaných 
vnitrostátních plánech v oblasti energetiky 
a klimatu uvedených v článku 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/19991a, snižováním emisí 
skleníkových plynů a zlepšováním kvality 
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ovzduší;
c) jsou nezbytné pro vytvoření 
chybějících propojení mezi členskými 
státy;
d) přispívají k cílům Unie v oblasti 
dekarbonizace, mimo jiné prostřednictvím 
integrace energie z obnovitelných zdrojů; 
a 
e) významně přispívají alespoň 
k jednomu z těchto zvláštních kritérií:
i)  integrace trhu, mimo jiné 
odstraněním izolovanosti nejméně 
jednoho členského státu a omezením 
počtu problematických míst energetické 
infrastruktury, interoperabilita a pružnost 
systému,
ii)  zabezpečení dodávek, mimo jiné 
prostřednictvím vhodných propojení 
a diverzifikace zdrojů dodávek, 
dodavatelských protistran a tras,
iii) hospodářská soutěž, mimo jiné 
prostřednictvím diverzifikace zdrojů 
dodávek, dodavatelských protějšků a tras.
2. Projekty v oblasti zemního plynu 
uvedené v odstavci 1 nejsou způsobilé pro 
finanční pomoc Unie podle nařízení (EU) 
2021/1153.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 
11. prosince 2018 o správě energetické 
unie a opatření v oblasti klimatu, kterým 
se mění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 
715/2009, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 
2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 1).
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Pozměňovací návrh 184

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1
Nařízení (EU) 2019/942
Čl. 11 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) plní povinnosti stanovené v článku 
5, čl. 11 odst. 2, čl. 11 odst. 8, čl. 11 
odst. 9, čl. 11 odst. 10, článcích 12, 13 a 
v čl. 17 odst. 5 a v příloze III bodě 12 
[nařízení TEN-E podle návrhu COM(2020) 
824];

c) plní povinnosti stanovené v článku 
5, čl. 11 odst. 2, čl. 11 odst. 9, čl. 11 
odst. 10, článcích 12, 13 a v čl. 17 odst. 5 a 
v příloze III bodě 12 [nařízení TEN-E 
podle návrhu COM(2020) 824];

Pozměňovací návrh 185

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1
Nařízení (EU) 2019/942
Čl. 11 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přijímá rozhodnutí o schválení 
doplňkových změn metodik analýzy 
nákladů a přínosů podle čl. 11 odst. 6 
a žádostí o investice, včetně přeshraničního 
přidělení nákladů podle čl. 16 odst. 6 
[nařízení TEN-E podle návrhu COM(2020) 
824].

d) přijímá rozhodnutí o žádostech 
o investice, včetně přeshraničního přidělení 
nákladů podle čl. 16 odst. 6 [nařízení TEN-
E podle návrhu COM(2020) 824].

Pozměňovací návrh 186

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení (EU) č. 347/2013 se s platností od 
[1. ledna 2022 zrušuje]. Dle tohoto 
nařízení nevznikají žádná práva ve vztahu 
k projektům uvedeným v přílohách 
nařízení (EU) č. 347/2013.

Nařízení (EU) č. 347/2013 se s platností od 
[1. ledna 2022] zrušuje. 

S výjimkou případů, kdy toto nařízení 
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stanoví jinak, nevznikají dle tohoto 
nařízení žádná práva ve vztahu 
k projektům uvedeným v přílohách 
nařízení (EU) č. 347/2013.
Rozhodnutí o přeshraničním rozdělení 
nákladů, která byla přijata na základě 
článku 12 nařízení (EU) č. 347/2013 
a souvisejí s projekty, u nichž byla 
zahájena alespoň fáze výstavby, zůstávají 
v platnosti. Na tato rozhodnutí se uplatní 
toto nařízení.

Pozměňovací návrh 187

Návrh nařízení
Příloha I – Part 2 – bod 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mořská elektrizační soustava v severních 
mořích („NSOG“): rozvoj integrované 
soustavy pro výrobu elektřiny a s ní 
spojeného propojovacího vedení na 
otevřeném moři v oblasti Severního moře, 
Irského moře, kanálu La Manche 
a sousedních vod za účelem přenosu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na 
moři do míst spotřeby a úložišť 
a zvyšování přeshraniční výměny 
elektrické energie.

Mořské elektrizační soustavy v severních 
mořích („NSOG“): rozvoj soustavy pro 
výrobu elektřiny na otevřeném moři, 
rozvoj integrovaných soustav pro výrobu 
elektřiny nebo vodíku a s nimi spojeného 
propojovacího vedení na otevřeném moři 
v oblasti Severního moře, Irského moře, 
kanálu La Manche a sousedních vod za 
účelem přenosu elektřiny nebo vodíku 
z obnovitelných zdrojů energie na moři do 
míst spotřeby a úložišť nebo zvyšování 
přeshraniční výměny energie 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 188

Návrh nařízení
Příloha I – Part 2 – bod 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mořská elektrizační soustava v rámci plán 
propojení baltského trhu s energií 
(„BEMIP offshore“): rozvoj integrované 
soustavy pro výrobu elektřiny a s ní 
spojeného propojovacího vedení na 
otevřeném moři v oblasti Baltského moře 

Mořské elektrizační soustavy v rámci 
plánu propojení baltského trhu s energií 
(„BEMIP offshore“): rozvoj soustavy pro 
výrobu elektřiny na otevřeném moři nebo 
rozvoj integrovaných soustav pro výrobu 
elektřiny nebo vodíku a s nimi spojeného 
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a sousedních vod za účelem přenosu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na 
moři do míst spotřeby a úložišť 
a zvyšování přeshraniční výměny 
elektrické energie.

propojovacího vedení na otevřeném moři 
v oblasti Baltského moře a sousedních vod 
za účelem přenosu elektřiny nebo vodíku 
z obnovitelných zdrojů energie na moři do 
míst spotřeby a úložišť nebo zvyšování 
přeshraniční výměny energie 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 189

Návrh nařízení
Příloha I – Part 2 – bod 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jižní a východní mořská elektrizační 
soustava: rozvoj integrované soustavy pro 
výrobu elektřiny a s ní spojeného 
propojovacího vedení na otevřeném moři 
v oblasti Středozemního moře, Černého 
moře a sousedních vod za účelem přenosu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na 
moři do míst spotřeby a úložišť 
a zvyšování přeshraniční výměny 
elektrické energie.

Jižní a východní mořské elektrizační 
soustavy: rozvoj soustavy pro výrobu 
elektřiny na otevřeném moři nebo rozvoj 
integrovaných soustav pro výrobu 
elektřiny nebo vodíku a s nimi spojeného 
propojovacího vedení na otevřeném moři 
v oblasti Středozemního moře, Černého 
moře a sousedních vod za účelem přenosu 
elektřiny nebo vodíku z obnovitelných 
zdrojů energie na moři do míst spotřeby 
a úložišť nebo zvyšování přeshraniční 
výměny energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 190

Návrh nařízení
Příloha I – Part 2 – bod 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mořská elektrizační soustava jihozápadní 
Evropy: rozvoj integrované soustavy pro 
výrobu elektřiny a s ní spojeného 
propojovacího vedení na otevřeném moři 
ve vodách severního Atlantského oceánu 
za účelem přenosu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie na moři do 
míst spotřeby a úložišť a zvyšování 
přeshraniční výměny elektrické energie.

Mořské elektrizační soustavy jihozápadní 
Evropy: rozvoj soustavy pro výrobu 
elektřiny nebo rozvoj integrovaných 
soustav pro výrobu elektřiny nebo vodíku 
a s nimi spojeného propojovacího vedení 
na otevřeném moři ve vodách severního 
Atlantského oceánu za účelem přenosu 
elektřiny nebo vodíku z obnovitelných 
zdrojů energie na moři do míst spotřeby 
a úložišť nebo zvyšování přeshraniční 
výměny energie z obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 191

Návrh nařízení
Příloha I – Part 3 – bod 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) Propojení rozvodných sítí vodíku 
v západní Evropě („HI West“): vodíková 
infrastruktura umožňující vznik 
integrované páteřní vodíkové sítě, která 
propojí země v regionu a bude reagovat na 
jejich konkrétní potřeby v oblasti 
infrastruktury pro vodík, přičemž podpoří 
vznik sítě pro přepravu vodíku v celé EU.

8) Propojení rozvodných sítí vodíku 
v západní Evropě („HI West“): vodíková 
infrastruktura a změna využití stávající 
infrastruktury pro zemní plyn s cílem 
umožnit vznik integrované páteřní 
vodíkové sítě, která propojí země v regionu 
a bude reagovat na jejich konkrétní potřeby 
v oblasti infrastruktury pro vodík, přičemž 
podpoří vznik sítě pro přepravu vodíku 
v celé EU.

Pozměňovací návrh 192

Návrh nařízení
Příloha I – Part 3 – bod 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektrolyzéry: podpora zavádění aplikací 
na bázi konceptu power-to-gas, jejichž 
cílem je umožnit snížení emisí 
skleníkových plynů a přispět 
k bezpečnému, efektivnímu a spolehlivému 
provozu systému a inteligentní integraci 
energetických systémů. Dotčené členské 
státy: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, 
Lucembursko, Malta, Německo, 
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko 
a Španělsko.

Elektrolyzéry: podpora zavádění aplikací 
pro přeměnu elektřiny na plyn či na 
kapalinu, jejichž cílem je umožnit snížení 
emisí skleníkových plynů a přispět 
k bezpečnému, efektivnímu a spolehlivému 
provozu systému a inteligentní integraci 
energetických systémů. Dotčené členské 
státy: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, 
Lucembursko, Malta, Německo, 
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko 
a Španělsko.

Pozměňovací návrh 193

Návrh nařízení
Příloha I – Part 3 – bod 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Propojení rozvodných sítí vodíku ve Propojení rozvodných sítí vodíku ve 
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střední, východní a jihovýchodní Evropě 
(„HI East“): vodíková infrastruktura 
umožňující vznik integrované páteřní 
vodíkové sítě, která propojí země v regionu 
a bude reagovat na jejich konkrétní potřeby 
v oblasti infrastruktury pro vodík, přičemž 
podpoří vznik sítě pro přepravu vodíku 
v celé EU.

střední, východní a jihovýchodní Evropě 
(„HI East“): vodíková infrastruktura 
a změna využití stávající infrastruktury 
pro zemní plyn s cílem umožnit vznik 
integrované páteřní vodíkové sítě, která 
propojí země v regionu a bude reagovat na 
jejich konkrétní potřeby v oblasti 
infrastruktury pro vodík, přičemž podpoří 
vznik sítě pro přepravu vodíku v celé EU.

Pozměňovací návrh 194

Návrh nařízení
Příloha I – Part 3 – bod 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektrolyzéry: podpora zavádění aplikací 
na bázi konceptu power-to-gas, jejichž 
cílem je umožnit snížení emisí 
skleníkových plynů a přispět 
k bezpečnému, efektivnímu a spolehlivému 
provozu systému a inteligentní integraci 
energetických systémů. Dotčené členské 
státy: Bulharsko, Česká republika, 
Chorvatsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, 
Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 
Řecko, Slovensko a Slovinsko.

Elektrolyzéry: podpora zavádění aplikací 
pro přeměnu elektřiny na plyn či na 
kapalinu, jejichž cílem je umožnit snížení 
emisí skleníkových plynů a přispět 
k bezpečnému, efektivnímu a spolehlivému 
provozu systému a inteligentní integraci 
energetických systémů. Dotčené členské 
státy: Bulharsko, Česká republika, 
Chorvatsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, 
Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 
Řecko, Slovensko a Slovinsko.

Pozměňovací návrh 195

Návrh nařízení
Příloha I – Part 3 – bod 10 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plán propojení baltského trhu s energií 
z vodíku („BEMIP Hydrogen“): vodíková 
infrastruktura umožňující vznik 
integrované páteřní vodíkové sítě, která 
propojí země v regionu a bude reagovat na 
jejich konkrétní potřeby v oblasti 
infrastruktury pro vodík, přičemž podpoří 
vznik sítě pro přepravu vodíku v celé EU.

Plán propojení baltského trhu s energií 
z vodíku („BEMIP Hydrogen“): vodíková 
infrastruktura a změna využití stávající 
infrastruktury pro zemní plyn s cílem 
umožnit vznik integrované páteřní 
vodíkové sítě, která propojí země v regionu 
a bude reagovat na jejich konkrétní potřeby 
v oblasti infrastruktury pro vodík, přičemž 
podpoří vznik sítě pro přepravu vodíku 
v celé EU.
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Pozměňovací návrh 196

Návrh nařízení
Příloha I – Part 3 – bod 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektrolyzéry: podpora zavádění aplikací 
na bázi konceptu power-to-gas, jejichž 
cílem je umožnit snížení emisí 
skleníkových plynů a přispět 
k bezpečnému, efektivnímu a spolehlivému 
provozu systému a inteligentní integraci 
energetických systémů. Dotčené členské 
státy: Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, 
Lotyšsko, Litva, Polsko a Švédsko.

Elektrolyzéry: podpora zavádění aplikací 
pro přeměnu elektřiny na plyn či na 
kapalinu, jejichž cílem je umožnit snížení 
emisí skleníkových plynů a přispět 
k bezpečnému, efektivnímu a spolehlivému 
provozu systému a inteligentní integraci 
energetických systémů. Dotčené členské 
státy: Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, 
Lotyšsko, Litva, Polsko a Švédsko.

Pozměňovací návrh 197

Návrh nařízení
Příloha I – Part 4 – bod 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Zavádění inteligentních 
elektrizačních soustav: zavedení 
technologií inteligentních sítí v celé Unii 
s cílem efektivně začlenit chování a akce 
všech uživatelů připojených k elektrické 
síti, a to zejména výrobu velkého množství 
elektřiny z obnovitelných nebo 
distribuovaných zdrojů energie, a odezvu 
na straně poptávky, kterou poskytují 
spotřebitelé.

11) Zavádění inteligentních 
elektrizačních soustav: zavedení 
technologií inteligentních sítí v celé Unii 
s cílem efektivně začlenit chování a akce 
všech uživatelů připojených k elektrické 
síti, a to zejména výrobu velkého množství 
elektřiny z obnovitelných nebo 
distribuovaných zdrojů energie, odezvu na 
straně poptávky, kterou poskytují 
spotřebitelé, skladování energie, elektrická 
vozidla a jiné zdroje flexibility.

Pozměňovací návrh 198

Návrh nařízení
Příloha I – Part 4 – bod 12 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) Přeshraniční síť pro přepravu oxidu 
uhličitého: rozvoj přepravní infrastruktury 

12) Přeshraniční síť pro přepravu oxidu 
uhličitého: rozvoj infrastruktury pro 
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oxidu uhličitého mezi členskými státy 
a sousedními třetími zeměmi s ohledem na 
rozvoj zachycování a ukládání oxidu 
uhličitého.

přepravu a různé způsoby skladování 
oxidu uhličitého mezi členskými státy 
a sousedními třetími zeměmi s ohledem na 
oxid uhličitý zachycený z oborových 
klastrů za účelem trvalého geologického 
ukládání.

Pozměňovací návrh 199

Návrh nařízení
Příloha I – Part 4 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) Dálkové vytápění a chlazení: 
Modernizace soustav dálkového vytápění 
a chlazení s cílem usnadnit využívání 
tepla a chladu z obnovitelných zdrojů, 
mimo jiné využíváním zbytkového tepla 
a chladu a zvýšením flexibility 
energetického systému prostřednictvím 
přeměny elektřiny na teplo.
Dotčené členské státy: všechny.

Pozměňovací návrh 200

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nadzemní přenosové vedení 
vysokého napětí, pokud je zkonstruováno 
pro napětí 220 kV nebo více, a podzemní 
a podmořské přenosové kabely, pokud byly 
zkonstruovány pro napětí 150 kV nebo 
více;

a) nadzemní přenosové vedení 
vysokého napětí, pokud je zkonstruováno 
pro napětí 220 kV nebo více, včetně 
veškerého fyzického vybavení, které 
umožňuje přenos elektřiny na úrovni 
vysokého a zvláště vysokého napětí, včetně 
nadzemního přenosového vedení vysokého 
napětí, s ohledem na vnitrostátní vedení 
členských států (pokud jde o vzájemné 
propojení ostrovů, jakož i propojení 
ostrovů s pevninou a propojení mezi 
členskými státy), a podzemní a podmořské 
přenosové kabely, pokud byly 
zkonstruovány pro napětí 110 kV nebo 
více;
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Pozměňovací návrh 201

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) veškeré vybavení nebo zařízení 
spadající do kategorie uvedené v písm. a), 
které umožňuje přenos elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů na moři z míst její 
výroby („energetická infrastruktura 
pro elektřinu z obnovitelných zdrojů 
na moři“);

Pozměňovací návrh 202

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení na skladování elektřiny pro 
trvalé nebo dočasné skladování elektřiny 
v nadzemní či podzemní infrastruktuře 
nebo v geologických úložištích za 
předpokladu, že jsou přímo připojena 
k přenosovému vedení vysokého napětí 
zkonstruovanému pro napětí 110 kV či 
více;

b) zařízení na skladování energie pro 
skladování energie nebo poskytování 
flexibility elektrickému systému také 
v souhrnné podobě, a to trvale či dočasně, 
v nadzemní či podzemní infrastruktuře 
nebo v geologických úložištích za 
předpokladu, že jsou přímo připojena 
k přenosovému vedení vysokého napětí 
zkonstruovanému pro napětí 110 kV či 
více; v případě členských států, které mají 
pouze vedení nižšího napětí, se tato 
prahová hodnota nepoužije, je-li to řádně 
odůvodněno; oddálení konečného použití 
vyrobené elektřiny po její výrobě nebo 
přeměna elektrické energie na takovou 
formu energie, kterou lze skladovat, 
skladování této energie a její následná 
zpětná přeměna na elektrickou energii 
nebo použití jako jiný nosič energie;

Pozměňovací návrh 203

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jakékoli vybavení nebo zařízení 
umožňující elektrifikaci dopravy, zejména 
dobíjecí infrastruktura v rámci hlavní sítě 
TEN-T;

Pozměňovací návrh 204

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) systémy a součásti, které integrují 
informační a komunikační technologie 
prostřednictvím operačních digitálních 
platforem, kontrolní systémy a technologie 
senzorů jak na úrovni přenosu, tak na 
úrovni distribuce středního napětí a jejichž 
cílem je účinnější a inteligentnější síť pro 
přenos a distribuci elektřiny a větší 
kapacita pro integraci nových forem 
výroby, skladování a spotřeby stejně jako 
usnadnění nových obchodních modelů 
a struktur trhu;

d) systémy a součásti, které integrují 
informační a komunikační technologie 
prostřednictvím operačních digitálních 
platforem, kontrolní systémy a technologie 
senzorů jak na úrovni přenosu, tak na 
úrovni distribuce a jejichž cílem je 
účinnější a inteligentnější síť pro přenos 
a distribuci elektřiny a větší kapacita pro 
integraci nových forem výroby, skladování 
a spotřeby energie, odezvy na straně 
poptávky, stejně jako usnadnění nových 
obchodních modelů a struktur trhu;

Pozměňovací návrh 205

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) veškeré vybavení nebo zařízení 
spadající do kategorie uvedené v bodě a), 
které má dvojí funkci: propojení 
energetických soustav a přenos elektřiny 
z obnovitelných zdrojů na moři z míst 
výroby elektřiny na moři do dvou nebo více 
zemí, jakož i veškerá sousední zařízení 
nebo instalace na moři nezbytná pro 
bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, 
včetně ochranných, monitorovacích 
a kontrolních systémů a nezbytných 

e) veškeré vybavení nebo zařízení 
spadající do kategorie uvedené v bodě a), 
které má dvojí funkci: propojení 
energetických soustav a přenos elektřiny 
z obnovitelných zdrojů na moři ze zařízení 
na výrobu elektřiny na moři do dvou nebo 
více zemí, včetně prodloužení tohoto 
zařízení na pevnině a posílení domácí sítě 
nezbytné k zajištění odpovídající 
a spolehlivé přenosové sítě a k dodávce 
elektřiny vyrobené na moři do 
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rozvoden, pokud také zajišťují 
interoperabilitu technologií, mimo jiné 
kompatibilitu rozhraní mezi různými 
technologiemi („elektrizační soustavy na 
moři pro obnovitelnou energii“);

vnitrozemských zemí, jakož i veškerá 
sousední zařízení nebo vybavení na moři 
nezbytná pro bezpečný, spolehlivý 
a efektivní provoz, včetně ochranných, 
monitorovacích a kontrolních systémů 
a nezbytných rozvoden, pokud také 
zajišťují interoperabilitu technologií, např. 
kompatibilitu rozhraní mezi různými 
technologiemi („mořské elektrizační 
soustavy pro energii z obnovitelných 
zdrojů“).

Pozměňovací návrh 206

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přenosové potrubí pro přepravu 
vodíku umožňující transparentní 
a nediskriminační přístup více uživatelům 
sítě, které tvoří především vysokotlaké 
vodíkové potrubí s výjimkou potrubí pro 
místní distribuci vodíku;

a) vysokotlaké potrubí pro přepravu 
vodíku v kapalném nebo plynném stavu, 
včetně přizpůsobené infrastruktury 
zemního plynu, umožňující transparentní 
a nediskriminační přístup více uživatelům 
sítě s výjimkou potrubí pro místní 
distribuci vodíku;

Pozměňovací návrh 207

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zařízení pro příjem, skladování 
a opětovné zplyňování nebo dekompresi 
zkapalněného vodíku nebo vodíku 
začleněného do jiných chemických látek za 
účelem vstřikování vodíku do sítě;

c) zařízení pro příjem, skladování 
a opětovné zplyňování nebo dekompresi 
zkapalněného vodíku nebo vodíku 
začleněného do jiných chemických látek za 
účelem případného vstřikování vodíku do 
potrubí uvedeného v bodě a);

Pozměňovací návrh 208

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) skladovací zařízení připojená 
k elektrickým sítím, jež umožňují integraci 
s elektroenergetickými odvětvími a provoz 
energetických systémů prostřednictvím 
několika nosičů energie;

Pozměňovací návrh 209

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) veškeré vybavení nebo zařízení 
nezbytné pro bezpečný, spolehlivý 
a efektivní provoz vodíkového systému 
nebo pro zajištění obousměrné kapacity, 
včetně kompresorových stanic.

d) veškeré vybavení nebo zařízení 
nezbytné pro bezpečný, spolehlivý 
a efektivní provoz aktiv vodíkového 
systému uvedených v bodech a) až ca) 
nebo pro zajištění obousměrné kapacity, 
včetně kompresorových stanic.

Pozměňovací návrh 210

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškerá aktiva vyjmenovaná v bodech a), 
b), c) a d) mohou být aktiva nově 
vybudovaná, konvertovaná z přírodního 
plynu na speciální aktiva pro vodík nebo 
kombinace obou uvedených možností;

Veškerá aktiva vyjmenovaná v bodech a), 
b), c), ca) a d) mohou být aktiva nově 
vybudovaná, přeměněná z přírodního 
plynu na speciální aktiva pro vodík nebo 
kombinace obou uvedených možností;

Pozměňovací návrh 211

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) elektrolyzéry: i) které mají kapacitu 
minimálně 100 MW; ii) jejichž výroba 

a) elektrolyzéry: i) které mají kapacitu 
minimálně 50 MW poskytovanou jediným 
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odpovídá požadavku na úspory emisí 
skleníkových plynů během životního cyklu 
ve výši 70 % v porovnání s hodnotou 
referenčního fosilního paliva 94g 
CO2e/MJ, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 2 
a příloze V směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/200160. 
Úspory emisí skleníkových plynů během 
životního cyklu se počítají s využitím 
metodologie uvedené v čl. 28 odst. 5 
směrnice (EU) 2018/2001 nebo případně 
s využitím normy ISO 14067 nebo ISO 
14064-1. Kvantifikované úspory emisí 
skleníkových plynů během životního cyklu 
jsou v příslušných případech ověřovány 
v souladu s článkem 30 směrnice (EU) 
2018/2001 nebo nezávislou třetí stranou; 
a iii) které mají rovněž funkci související 
se sítí;

elektrolyzérem nebo souborem 
elektrolyzérů, jež jsou součástí jediného 
a koordinovaného projektu, nebo 30 MW 
u inovativní prostřední části hodnotových 
řetězců (např. námořní trasy v souvislosti 
s tekutými organickými nosiči vodíku, 
kapalným vodíkem nebo čpavkem); ii) 
jejichž výroba odpovídá požadavku na 
úspory emisí skleníkových plynů během 
životního cyklu ve výši 70 % v porovnání 
s hodnotou referenčního fosilního paliva 
94g CO2e/MJ, jak je stanoveno v čl. 25 
odst. 2 a příloze V směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/200160. 
Úspory emisí skleníkových plynů během 
životního cyklu se počítají s využitím 
metodologie uvedené v čl. 28 odst. 5 
směrnice (EU) 2018/2001 nebo případně 
s využitím normy ISO 14067 nebo ISO 
14064-1. Kvantifikované úspory emisí 
skleníkových plynů během životního cyklu 
jsou v příslušných případech ověřovány 
v souladu s článkem 30 směrnice (EU) 
2018/2001 nebo nezávislou třetí stranou; 
a iii) které mají rovněž funkci související 
se sítí;

__________________ __________________
60 Úř. věst. L 328, 21.12.2010, s. 82. 60 Úř. věst. L 328, 21.12.2010, s. 82.

Pozměňovací návrh 212

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) související vybavení; b) související vybavení, včetně 
elektrolytických zařízení na pevnině a na 
moři určených pro přeměnu energie 
z obnovitelných zdrojů na vodík 
a potrubních připojení k síti.

Pozměňovací návrh 213

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyhrazené potrubí jiné než těžební 
plynovodní síť sloužící k přepravě oxidu 
uhličitého z více než jednoho zdroje, např. 
průmyslová zařízení (včetně elektráren), 
která produkují oxid uhličitý na základě 
spalování nebo jiných chemických reakcí 
sloučenin obsahujících fosilní či nefosilní 
uhlík za účelem trvalého geologického 
uložení oxidu uhličitého podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES61;

a) vyhrazené potrubí jiné než těžební 
plynovodní síť sloužící k přepravě oxidu 
uhličitého z více než jednoho 
průmyslového klastru, který produkuje 
oxid uhličitý na základě spalování nebo 
jiných chemických reakcí sloučenin 
obsahujících fosilní či nefosilní uhlík za 
účelem trvalého geologického uložení 
oxidu uhličitého podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES61;

__________________ __________________
61 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114. 61 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114.

Pozměňovací návrh 214

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vyhrazené druhy dopravy, jako je 
loď, vlečný člun, nákladní vozidlo a vlak, 
sloužící k přepravě oxidu uhličitého z více 
než jednoho průmyslového klastru, který 
produkuje oxid uhličitý na základě 
spalování nebo jiných chemických reakcí 
sloučenin obsahujících fosilní či nefosilní 
uhlík za účelem trvalého geologického 
uložení oxidu uhličitého podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES;

Pozměňovací návrh 215

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení pro zkapalňování 
a vyrovnávací skladování oxidu uhličitého 
s cílem jeho další přepravy. Nespadají sem 

b) zařízení pro zkapalňování 
a vyrovnávací skladování oxidu uhličitého 
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infrastruktury v rámci geologických 
formací užívané k trvalému geologickému 
uložení oxidu uhličitého podle směrnice 
2009/31/ES a související povrchová 
a injektážní zařízení;

s cílem jeho další přepravy.

Pozměňovací návrh 216

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) infrastruktury v rámci 
geologických formací užívané k trvalému 
geologickému uložení oxidu uhličitého 
podle směrnice 2009/31/ES a související 
povrchová a injektážní zařízení;

Pozměňovací návrh 217

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) v oblasti dálkového vytápění 
a chlazení:
soustavy dálkového vytápění a chlazení 
s celkovým instalovaným výkonem 
nejméně 1000 MW celkového 
instalovaného výkonu pro vytápění nebo 
100 MW celkového instalovaného výkonu 
pro chlazení a splňující alespoň [jedno] 
z těchto kritérií:
a) existence infrastruktury dálkového 
vytápění pro přepravu horké páry nebo 
vody nebo rozvodné sítě pro přepravu 
chlazených kapalin alespoň v jedné 
z těchto kategorií: nízká teplota chlazení 
(5 až 25 stupňů Celsia), nízká teplota (30 
až 40 °C), průměrná teplota (40 až 90 °C) 
nebo vysoká teplota (alespoň 100 stupňů 
Celsia),
b) zahrnutí zdrojů tepla produkujících 
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teplo a chlad prostřednictvím vysoce 
účinné kombinované výroby tepla 
a elektřiny ve smyslu čl. 2 bodu 34 
směrnice 2012/27/EU, geotermální 
energie, tepelných čerpadel, bioenergie 
nebo odpadního tepla a chladu;

Pozměňovací návrh 218

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Pokud jde o projekty v oblasti 
energetické infrastruktury spadajících do 
pravomoci vnitrostátních regulačních 
orgánů, každá skupina se skládá ze 
zástupců členských států, vnitrostátních 
regulačních orgánů, provozovatelů 
přepravních soustav, stejně jako ze 
zástupců Komise, agentury a evropské sítě 
provozovatelů přenosových soustav 
elektřiny nebo případně evropské sítě 
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav.

1) Pokud jde o projekty v oblasti 
energetické infrastruktury spadající do 
pravomoci vnitrostátních regulačních 
orgánů, každá skupina se skládá ze 
zástupců členských států, vnitrostátních 
regulačních orgánů, provozovatelů 
přepravních soustav, provozovatelů 
distribučních soustav, stejně jako ze 
zástupců Komise, agentury, subjektu 
provozovatelů distribučních soustav 
v Unii a evropské sítě provozovatelů 
přenosových soustav elektřiny nebo 
případně evropské sítě provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav.

Pozměňovací návrh 219

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Každá skupina podle potřeby za 
účelem provádění příslušné priority 
uvedené v příloze I přizve předkladatele 
projektu, který je potenciálně způsobilý pro 
zařazení mezi projekty společného zájmu, 
jakož i zástupce vnitrostátních orgánů 
veřejné správy, regulačních orgánů 
a provozovatelů přenosových soustav ze 
třetích zemí. Rozhodnutí přizvat zástupce 
třetích zemí se přijímá na základě 

4) Každá skupina podle potřeby za 
účelem provádění příslušné priority 
uvedené v příloze I přizve předkladatele 
projektu, který je potenciálně způsobilý pro 
zařazení mezi projekty společného zájmu, 
jakož i zástupce vnitrostátních orgánů 
veřejné správy, regulačních orgánů, 
místních orgánů, občanské společnosti 
a provozovatelů přenosových soustav ze 
třetích zemí. Rozhodnutí přizvat zástupce 
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konsenzu. třetích zemí se přijímá na základě 
konsenzu.

Pozměňovací návrh 220

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Každá skupina podle potřeby přizve 
organizace zastupující příslušné zúčastněné 
strany (a bude-li to považováno za vhodné, 
přímo zúčastněné strany) včetně výrobců, 
provozovatelů distribučních soustav, 
dodavatelů a spotřebitelů a organizací na 
ochranu životního prostředí. Pokud to bude 
relevantní pro plnění jejích úkolů, může 
skupina organizovat slyšení nebo 
konzultace.

5) Každá skupina podle potřeby přizve 
organizace zastupující příslušné zúčastněné 
strany, (a bude-li to považováno za 
vhodné, přímo zúčastněné strany) včetně 
výrobců, provozovatelů distribučních 
soustav, dodavatelů a spotřebitelů 
a organizací na ochranu životního 
prostředí, jakož i zástupce sdružení 
místních obyvatel. Pokud to bude 
relevantní pro plnění jejích úkolů, 
zorganizuje skupina slyšení nebo 
konzultace.

Pozměňovací návrh 221

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) uvedení kategorie projektů podle 
přílohy II;

Pozměňovací návrh 222

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Navrhované projekty společného 
zájmu v oblasti vodíku spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 3 
jsou ode dne 1. ledna 2024 projekty, které 
jsou součástí nejnovějšího dostupného 

4) Navrhované projekty společného 
zájmu v oblasti vodíku spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 3 
jsou ode dne 1. ledna 2024 projekty, které 
jsou součástí nejnovějšího dostupného 
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desetiletého plánu rozvoje sítě pro zemní 
plyn vypracovaného sítí ENTSO pro zemní 
plyn podle článku 8 nařízení (ES) č. 
715/2009.

desetiletého plánu rozvoje sítě pro zemní 
plyn vypracovaného sítí ENTSO pro zemní 
plyn podle článku 8 nařízení (ES) č. 
715/2009 a které probíhají v úzké 
spolupráci s navrhovateli projektů 
v oblasti vodíku a s řádným přihlédnutím 
ke stanovisku agentury uvedenému v čl. 4 
odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2019/942.

Pozměňovací návrh 223

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Do dne 30. června 2022 a následně 
pro každé desetileté plány rozvoje sítě 
vydá síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn aktualizované 
pokyny pro zahrnutí projektů do 
příslušných desetiletých plánů rozvoje sítě 
uvedených v bodech 3 a 4, aby bylo 
zajištěno rovné zacházení a transparentnost 
procesu. U všech projektů zahrnutých do 
unijního seznamu projektů společného 
zájmu platného v dané době pokyny 
stanoví zjednodušený proces začlenění do 
celounijních desetiletých plánů rozvoje sítě 
formou automatického začlenění 
s přihlédnutím k dokumentaci a údajům, 
které již byly předloženy během 
předchozích procesů vytváření celounijních 
desetiletých plánů rozvoje sítě, pokud 
informace v nich uvedené zůstávají 
v platnosti.

5) Do dne 30. června 2022 a následně 
pro každý desetiletý plán rozvoje sítě vydá 
agentura aktualizované pokyny pro 
zahrnutí projektů do celounijních 
desetiletých plánů rozvoje sítě uvedených 
v bodech 3 a 4, aby bylo zajištěno rovné 
zacházení a transparentnost procesu. 
U všech projektů zahrnutých do unijního 
seznamu projektů společného zájmu 
platného v dané době pokyny stanoví 
zjednodušený proces poskytování údajů do 
celounijních desetiletých plánů rozvoje sítě 
s přihlédnutím k dokumentaci a údajům, 
které již byly předloženy během 
předchozích procesů vytváření celounijních 
desetiletých plánů rozvoje sítě, pokud 
informace v nich uvedené zůstávají 
v platnosti.

Pozměňovací návrh 224

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO 
pro zemní plyn konzultují s Komisí 

Agentura konzultuje s Komisí a sítí 
ENTSO pro elektřinu a sítí ENTSO pro 
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a agenturou své příslušné návrhy pokynů 
pro zařazení projektů do celounijních 
desetiletých plánů rozvoje sítě 
a doporučení Komise a agentury před 
zveřejněním konečných pokynů náležitě 
zohlední.

zemní plyn návrhy pokynů pro zařazení 
projektů do celounijních desetiletých plánů 
rozvoje sítě a jejich doporučení před 
zveřejněním konečných pokynů náležitě 
zohlední.

Pozměňovací návrh 225

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Navrhované projekty přepravy 
oxidu uhličitého spadající do kategorie 
stanovené v příloze II bodě 5 jsou 
předkládány jako součást plánu rozvoje 
infrastruktury přeshraniční přepravy 
a ukládání oxidu uhličitého vypracovaného 
nejméně dvěma členskými státy, který má 
být předložen Komisi dotčenými 
členskými státy nebo subjekty určenými 
těmito členskými státy.

6) Navrhované projekty přepravy 
a skladování oxidu uhličitého spadající do 
kategorie stanovené v příloze II bodě 5 
jsou předkládány jako součást plánu 
rozvoje infrastruktury přeshraniční 
přepravy a ukládání oxidu uhličitého 
vypracovaného nejméně dvěma členskými 
státy, který má být předložen Komisi 
dotčenými členskými státy nebo subjekty 
určenými těmito členskými státy.

Pozměňovací návrh 226

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) Skupina zváží, zda je u každého 
z navrhovaných projektů společného 
zájmu nebo projektů ve vzájemném zájmu 
uplatněna zásada „energetická účinnost 
v první řadě“, pokud jde o stanovení 
potřeb regionální infrastruktury. Skupina 
především považuje za prioritní taková 
řešení, jako je řízení poptávky, řešení 
týkající se uspořádání trhu a zavádění 
digitálních řešení, pokud jsou tato řešení 
nákladově efektivnější z hlediska celého 
systému než výstavba nové infrastruktury 
na straně nabídky.
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Pozměňovací návrh 227

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Skupina se schází, aby přezkoumala 
a určila pořadí navrhovaných projektů 
s ohledem na posouzení regulačních 
orgánů nebo posouzení Komise týkající se 
projektů nespadajících do kompetence 
vnitrostátních regulačních orgánů.

11) Skupina se schází, aby přezkoumala 
a určila pořadí navrhovaných projektů na 
základě transparentního posouzení 
projektů podle kritérií stanovených 
v článku 4 s ohledem na posouzení 
regulačních orgánů nebo posouzení 
Komise týkající se projektů nespadajících 
do kompetence vnitrostátních regulačních 
orgánů.

Pozměňovací návrh 228

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u přenosu elektřiny projekt zvyšuje 
přenosovou kapacitu sítě či kapacitu 
dostupnou pro obchodní toky na hranici 
daného členského státu s jedním nebo více 
jinými členskými státy, čímž zvyšuje 
přeshraniční přenosovou kapacitu sítě na 
hranici daného členského státu s jedním 
nebo více jinými členskými státy nejméně 
o 500 MW oproti situaci, kdy by nedošlo 
k uvedení projektu do provozu;

a) u přenosu elektřiny projekt zvyšuje 
přenosovou kapacitu sítě či kapacitu 
dostupnou pro obchodní toky nebo 
zajišťuje zachování jejich úrovně, nebo 
zvyšuje stabilitu sítě na hranici daného 
členského státu s jedním nebo více jinými 
členskými státy, čímž zvyšuje přeshraniční 
přenosovou kapacitu sítě na hranici daného 
členského státu s jedním nebo více jinými 
členskými státy nejméně o 200 MW oproti 
situaci, kdy by nedošlo k uvedení projektu 
do provozu;

Pozměňovací návrh 229

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u inteligentních elektrizačních 
soustav je projekt určen pro zařízení 

c) u inteligentních elektrizačních 
soustav je projekt určen pro zařízení 
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a vybavení vysokého a středně vysokého 
napětí. Zahrnuje provozovatele 
přenosových soustav, provozovatele 
přenosových a distribučních soustav nebo 
provozovatele distribučních soustav 
alespoň ze dvou členských států. 
Provozovatelé distribučních soustav 
mohou být zapojeni pouze s podporou 
provozovatelů přenosových soustav 
minimálně ze dvou členských států, kteří 
jsou úzce spojeni s projektem a zajišťují 
interoperabilitu. Projekt pokrývá nejméně 
50 000 uživatelů, výrobců, spotřebitelů 
nebo samovýrobců elektřiny v oblasti 
spotřeby alespoň 300 gigawatthodin ročně, 
z nichž nejméně 20 % pochází 
z proměnlivých obnovitelných zdrojů;

a vybavení přinejmenším nízkého napětí. 
Zahrnuje provozovatele přenosových 
soustav, provozovatele přenosových 
a distribučních soustav nebo provozovatele 
distribučních soustav alespoň z jednoho 
členského státu. Projekt splňuje alespoň 
dvě z následujících kritérií: 50 000 
uživatelů, výrobců, spotřebitelů nebo 
samovýrobců elektřiny, oblast spotřeby 
alespoň 300 gigawatthodin ročně, při čemž 
spotřebovaná energie pochází nejméně 
z 20 % z proměnlivých obnovitelných 
zdrojů, nebo v případech, kdy projekt 
nemusí zahrnovat fyzickou společnou 
hranici;

Pozměňovací návrh 230

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) u elektrolyzérů poskytuje projekt 
instalovaný výkon minimálně 100 MW 
a přináší výhody přímo nebo nepřímo 
nejméně dvěma členským státům;

f) u elektrolyzérů poskytuje projekt 
instalovaný výkon minimálně 50 MW 
poskytovaný jediným elektrolyzérem nebo 
souborem elektrolyzérů, jež jsou součástí 
jediného a koordinovaného projektu, nebo 
minimálně 30 MW u inovativní prostřední 
části hodnotových řetězců a přináší 
výhody přímo nebo nepřímo nejméně 
dvěma členským státům;

Pozměňovací návrh 231

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) u přenosu energie vyrobené 
z obnovitelných zdrojů na moři má projekt 
sloužit pro přenos elektřiny z míst na moři 
s kapacitou minimálně 500 MW 
a umožňovat přenos elektřiny 
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do elektrizační soustavy konkrétního 
členského státu na pevnině, a zvyšovat tak 
množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
jež je dostupné na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 232

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) u projektů oxidu uhličitého se 
projekt využívá k přepravě nebo uložení 
antropogenního oxidu uhličitého 
pocházejícího alespoň ze dvou členských 
států;

Pozměňovací návrh 233

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) u dálkového vytápění a chlazení 
má projekt kapacitu na výrobu tepla 
minimálně 1 000 MW nebo kapacitu 
chlazení 100 MW.

Pozměňovací návrh 234

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u projektů vzájemného zájmu 
v kategorii stanovené v příloze II bodě 5 
mohou projekt využít nejméně dva členské 
státy a třetí země k přepravě 
antropogenního oxidu uhličitého.

c) u projektů vzájemného zájmu 
v kategorii stanovené v příloze II bodě 5 
mohou projekt využít nejméně dva členské 
státy a třetí země k přepravě a uložení 
antropogenního oxidu uhličitého.

Pozměňovací návrh 235
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Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Pokud jde o projekty spadající do 
kategorií uvedených v příloze II bodě 1 
písm. a), b), c) a e), jsou kritéria uvedená 
v článku 4 hodnocena takto:

3) Pokud jde o projekty spadající do 
kategorií uvedených v příloze II bodě 1 
písm. a), aa) b), c) a e), jsou kritéria 
uvedená v článku 4 hodnocena takto:

Pozměňovací návrh 236

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. a – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) u přeshraničních projektů podle 
výpočtu dopadu na schopnost sítě přenášet 
toky energií v obou směrech měřeného na 
základě množství energie (v megawattech) 
a jejich příspěvku k dosažení cíle 
minimální kapacity propojení 15%, 
případně u projektů s významným 
přeshraničním dopadem podle výpočtu 
dopadu na schopnost sítě přenášet toky 
energií na hranicích mezi příslušnými 
členskými státy, mezi příslušnými 
členskými státy a třetími zeměmi nebo 
v rámci jednotlivých členských států a na 
vyrovnávání nabídky a poptávky a provoz 
sítě v příslušných členských státech;

i) u přeshraničních projektů, včetně 
projektů reinvestičních, podle výpočtu 
dopadu na schopnost sítě přenášet toky 
energií v obou směrech měřeného na 
základě množství energie (v megawattech) 
a jejich příspěvku k dosažení cíle 
minimální kapacity propojení 15%, 
případně u projektů s významným 
přeshraničním dopadem podle výpočtu 
dopadu na schopnost sítě přenášet toky 
energií na hranicích mezi příslušnými 
členskými státy, mezi příslušnými 
členskými státy a třetími zeměmi nebo 
v rámci jednotlivých členských států a na 
vyrovnávání nabídky a poptávky a provoz 
sítě v příslušných členských státech;

Pozměňovací návrh 237

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. b – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) u přenosu elektřiny na základě 
odhadu rozsahu kapacity na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů energie (na základě 
technologií a v megawattech), které jsou na 
základě projektu propojeny a přenášeny, 

i) u přenosu elektřiny na základě 
odhadu rozsahu kapacity na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů energie (na základě 
technologií a v megawattech), které jsou na 
základě projektu propojeny a přenášeny, 



PE691.151v02-00 118/346 RR\1240105CS.docx

CS

v porovnání s rozsahem plánované celkové 
výrobní kapacity elektřiny z těchto typů 
obnovitelných zdrojů energie v dotčeném 
členském státě v roce 2030 v souladu 
s integrovanými vnitrostátními plány 
v oblasti energetiky a klimatu 
předloženými členskými státy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199962;

a to z hlediska menšího omezování 
energie z obnovitelných zdrojů nebo 
dodatečné kapacity pro její výrobu 
v porovnání s rozsahem plánované celkové 
výrobní kapacity elektřiny z těchto typů 
obnovitelných zdrojů energie v dotčeném 
členském státě v roce 2030 v souladu 
s integrovanými vnitrostátními plány 
v oblasti energetiky a klimatu 
předloženými členskými státy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199962;

__________________ __________________
62 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013, 
Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1.

62 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013, 
Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1.

Pozměňovací návrh 238

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. b – písm. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) u skladování elektrické energie na 
základě porovnání nové kapacity 
poskytované v rámci projektu se stávající 
celkovou kapacitou stejné skladovací 
technologie v analyzované oblasti 
definované v příloze V;

ii) u skladování energie na základě 
porovnání nové kapacity poskytované 
v rámci projektu se stávající celkovou 
kapacitou stejné skladovací technologie 
v analyzované oblasti definované v příloze 
V;

Pozměňovací návrh 239

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bezpečnost dodávek, 
interoperabilita a bezpečný provoz systému 
posuzované 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 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. Případně 
se posuzuje dopad projektu na nezávislou 
a spolehlivou kontrolu provozu a služeb 
systému.

c) bezpečnost dodávek, 
interoperabilita a bezpečný provoz systému 
posuzované 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 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; 
očekávané změny v hospodářském 
a sociálním rozvoji oblasti a očekávaný 
významný nárůst poptávky po energii. 
Případně se posuzuje dopad projektu na 
nezávislou a spolehlivou kontrolu provozu 
a služeb systému.

Pozměňovací návrh 240

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelnost měřená na základě 
přispění projektu: ke snížení emisí 
skleníkových plynů v různých typech 
konečného použití, jako je průmysl nebo 
doprava, k flexibilitě a možnosti sezónního 
skladování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů nebo k začlenění 
vodíku z obnovitelných zdrojů;

a) udržitelnost měřená na základě 
přispění projektu: ke snížení emisí 
skleníkových plynů v odvětvích, jako je 
průmysl nebo doprava, v jejichž rámci lze 
snížení emisí dosáhnout jen stěží, 
k flexibilitě a možnosti sezónního 
skladování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů nebo k začlenění 
vodíku z obnovitelných a nízkouhlíkových 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 241

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 5 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) integrace a interoperabilita trhu 
měřená na základě výpočtu přidané 
hodnoty projektu z hlediska integrace 
oblastí trhu a cenové konvergence a 
z hlediska celkové pružnosti systému;

b) integrace a interoperabilita trhu 
měřená výrazným zvýšením stávající 
kapacity přeshraniční přepravy vodíku na 
hranici mezi dvěma členskými státy ve 
srovnání se situací před uvedením 
projektu do provozu;

Pozměňovací návrh 242

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelnost měřená na základě 
posouzení podílu vodíku z obnovitelných 
zdrojů nebo vodíku splňujícího kritéria 
stanovená v příloze II bodě 4 písm. a) 
odrážce ii) integrovaného do sítě 
a souvisejících úspor emisí skleníkových 
plynů;

a) udržitelnost měřená na základě 
posouzení podílu vodíku z obnovitelných 
zdrojů nebo vodíku splňujícího kritéria 
stanovená v příloze II bodě 4 písm. a) 
odrážce ii) nebo syntetických pohonných 
hmot z obnovitelných zdrojů 
integrovaných do sítě a souvisejících úspor 
emisí skleníkových plynů;

Pozměňovací návrh 243

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadnění integrace inteligentního 
energetického systému měřené na základě 
hodnocení úspor nákladů umožněných 
v připojených energetických odvětvích 
a systémech, jako jsou plynárenské, 
vodíkové, energetické a tepelné sítě 
a odvětví dopravy a průmyslu, 
a umožněného objemu odezvy na straně 
poptávky.

c) umožnění flexibilních služeb, jako 
je reakce nabídky na poptávku 
a skladování tím, že usnadní integraci 
inteligentního energetického systému 
vytvořením vazeb na jiné nosiče energie 
a odvětví s tím, že integrace je měřena na 
základě hodnocení úspor v oblasti nákladů 
a skleníkových plynů a efektivního 
využívání energie, jež je umožněno 
v připojených energetických odvětvích 
a systémech, jako jsou plynárenské, 
vodíkové, energetické a tepelné sítě 
a odvětví dopravy a průmyslu, 
a umožněného objemu odezvy na straně 
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poptávky. 

Pozměňovací návrh 244

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) Pokud jde o infrastrukturu pro 
oxid uhličitý spadající do kategorií 
energetické infrastruktury uvedených 
v příloze II bodě 5, jsou kritéria uvedená 
v článku 4 hodnocena takto:
a) udržitelnost měřená na základě zvážení 
významného čistého snížení emisí po 
celou dobu životnosti projektu 
a neexistence alternativních 
technologických řešení, která by umožnila 
dosáhnout stejné úrovně snížení oxidu 
uhličitého, jako je množství oxidu, které 
má být zachyceno, tedy řešení, jako je 
energetická účinnost nebo začlenění 
obnovitelných zdrojů; minimální míra 
zachycování v průmyslových zařízeních se 
stanoví podle nejlepší dostupné 
technologie v příslušné průmyslové 
kategorii, kterou stanoví Komise, a je 
vyšší než rozmezí 70-90 %;
b) odolnost a bezpečnost měřené na 
základě hodnocení bezpečnosti 
infrastruktury a používání nejlepších 
dostupných technologií, jež stanoví 
Komise.

Pozměňovací návrh 245

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b) Pokud jde o projekty vytápění 
a chlazení spadající do kategorie uvedené 
v příloze II bodě 2 písm. b), jsou kritéria 
uvedená v článku 4 hodnocena takto:
a) úroveň udržitelnosti:
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i) odhad podílu výroby tepla a chladu 
prostřednictvím vysoce účinné 
kombinované výroby tepla a elektřiny, 
výroby energie z obnovitelných zdrojů 
a tepla a chladu připojených 
a integrovaných do sítě na základě 
projektu; v případě energie 
z obnovitelných zdrojů, plánovaný podíl 
těchto druhů obnovitelných zdrojů 
energie v dotčených členských státech 
v roce 2030 podle vnitrostátních plánů 
v oblasti energetiky a klimatu 
předložených v souladu s článkem 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999;
ii) měření systémových úspor emisí 
skleníkových plynů na celkové 
dekarbonizaci systému s ohledem na 
postupné ukončování generování tepla 
nebo chladu pomocí pevných fosilních 
paliv ve stávajících sítích a na zlepšení 
účinnosti sítě;
b) kvalita a bezpečnost dodávek měřená 
posouzením poměru spolehlivě dostupné 
nabídky a poptávky, stability provozu 
soustavy a přínosu ke skladování 
a přeměně tepla a poskytováním 
systémových služeb prostřednictvím 
přeměny elektřiny na teplo a chlad.

Pozměňovací návrh 246

Návrh nařízení
Příloha V – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metodika harmonizované analýzy nákladů 
a přínosů energetického systému v celé šíři 
z hlediska projektů společného zájmu 
splňuje následující zásady.

Metody harmonizované analýzy nákladů 
a přínosů energetického systému v celé šíři 
z hlediska projektů společného zájmu jsou 
ve vzájemném souladu, přičemž 
zohledňují odvětvová specifika, a splňují 
následující zásady.

Pozměňovací návrh 247
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Návrh nařízení
Příloha V – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Každá analýza nákladů a přínosů 
obsahuje citlivostní analýzy souboru 
vstupních dat, datum uvedení jednotlivých 
projektů v téže analyzované oblasti do 
provozu a další důležité parametry.

2) Každá analýza nákladů a přínosů 
obsahuje citlivostní analýzy souboru 
vstupních dat, datum uvedení jednotlivých 
projektů v téže analyzované oblasti do 
provozu, případné dopady na klima a další 
důležité parametry.

Pozměňovací návrh 248

Návrh nařízení
Příloha V – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Metodika vymezí analýzu, která má 
být provedena, na základě souboru 
příslušných víceoborových vstupních dat 
posouzením dopadů v situaci, kdy bude 
realizován jednotlivý projekt, a v situaci, 
kdy realizován nebude.

3) Metodika vymezí analýzu, která má 
být provedena, na základě souboru 
příslušných víceoborových vstupních dat 
posouzením dopadů v situaci, kdy bude 
realizován jednotlivý projekt, a v situaci, 
kdy realizován nebude, a zahrne 
relevantní informace o vzájemné 
provázanosti s jinými projekty.

Pozměňovací návrh 249

Návrh nařízení
Příloha V – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Metodika určí pokyny pro 
modelování rozvoje a využívání sítě a trhu 
nezbytné pro provedení analýzy nákladů 
a přínosů. Modelování umožní úplné 
posouzení hospodářských (včetně integrace 
trhu, zabezpečení dodávek a hospodářské 
soutěže), sociálních, environmentálních 
a klimatických dopadů, včetně 
meziodvětvových dopadů. Metodika 
obsahuje také podrobné informace o tom, 
proč a jak se vypočítávají přínosy 

4) Metodika určí pokyny pro 
modelování rozvoje a využívání sítě a trhu 
a pro širší socioekonomické modelování 
nezbytné pro provedení analýzy nákladů 
a přínosů. Modelování umožní úplné 
posouzení hospodářských (včetně integrace 
trhu, zabezpečení dodávek, zlepšení 
kapacity pro integraci výroby 
z obnovitelných zdrojů, optimalizace 
investic a hospodářské soutěže), sociálních, 
environmentálních a klimatických dopadů, 
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a náklady, a o jaké přínosy a náklady se 
jedná.

včetně přímých a nepřímých 
meziodvětvových dopadů. Metodika je 
zcela transparentní a obsahuje také 
podrobné informace o tom, proč a jak se 
vypočítávají přínosy a náklady, a o jaké 
přínosy a náklady se jedná.

Pozměňovací návrh 250

Návrh nařízení
Příloha V – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Metodika bere v úvahu alespoň 
kapitálové 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. Metodika poskytne 
vodítko v oblastech diskontních sazeb, 
životního cyklu hodnocení a zbytkové 
hodnoty, které mají být při výpočtech 
použity.

7) Metodika bere v úvahu alespoň 
kapitálové 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. Metodika poskytne 
vodítko v oblastech diskontních sazeb, 
životního cyklu hodnocení a zbytkové 
hodnoty, které mají být při výpočtech 
použity. Zahrnuje také metodiku výpočtu 
poměru nákladů a přínosů a čisté 
současné hodnoty.

Pozměňovací návrh 251

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zúčastněné strany ovlivněné 
projektem společného zájmu včetně 
příslušných celostátních, 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, kdy je stále 
ještě možné zohlednit potenciální obavy 
veřejnosti, rozsáhlým způsobem 
informovány a konzultovány otevřeným 
a transparentním způsobem. Pokud je to 
vhodné, příslušný orgán aktivně podporuje 
aktivity prováděné předkladatelem 

a) zúčastněné strany ovlivněné 
projektem společného zájmu včetně 
příslušných celostátních, 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, kdy je stále 
ještě možné zohlednit potenciální obavy 
veřejnosti, rozsáhlým způsobem 
informovány a konzultovány inkluzivním, 
otevřeným a transparentním způsobem. 
Pokud je to vhodné, příslušný orgán 
aktivně podporuje aktivity zapojení 
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projektu; veřejnosti prováděné předkladatelem 
projektu;

Pozměňovací návrh 252

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) navrhovatelé projektů zajistí, aby 
konzultace probíhaly v období, které 
umožňuje otevřené a inkluzivní zapojení 
veřejnosti.

Pozměňovací návrh 253

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zveřejní informační brožuru 
v rozsahu maximálně 15 stran, která bude 
obsahovat jasný a výstižný nástin popisu 
a účelu a předběžný časový harmonogram 
projektu, vnitrostátní plán rozvoje sítí 
zohledňující alternativní možnosti, typy 
a charakteristiky potenciálních dopadů 
včetně dopadů přeshraniční povahy 
a možná opatření ke zmírnění rizik, jež se 
zveřejní před zahájením konzultací. 
Informační brožura dále uvede seznam 
internetových adres webových stránek 
projektu společného zájmu, na který 
odkazuje čl. 9 odst. 7, platformu pro 
transparentnost, na kterou odkazuje článek 
23, a příručku postupů, na kterou odkazuje 
bod 1;

a) zveřejní informační brožuru 
v elektronické i tištěné podobě a v rozsahu 
maximálně 15 stran, která bude obsahovat 
jasný a výstižný nástin popisu a účelu 
a předběžný časový harmonogram 
projektu, vnitrostátní plán rozvoje sítí 
zohledňující alternativní možnosti, typy 
a charakteristiky potenciálních dopadů 
včetně dopadů přeshraniční povahy 
a možná opatření ke zmírnění rizik, jež se 
zveřejní před zahájením konzultací. 
Informační brožura dále uvede seznam 
internetových adres webových stránek 
projektu společného zájmu, na který 
odkazuje čl. 9 odst. 7, platformu pro 
transparentnost, na kterou odkazuje článek 
23, a příručku postupů, na kterou odkazuje 
bod 1;

Pozměňovací návrh 254

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 5 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zveřejní informace o konzultaci na 
webových stránkách projektu společného 
zájmu uvedených v čl. 9 odst. 7, na 
vývěskách úřadů místních správ a alespoň 
ve dvou místních sdělovacích prostředcích;

b) zveřejní informace o konzultaci na 
webových stránkách projektu společného 
zájmu uvedených v čl. 9 odst. 7, na 
vývěskách úřadů místních správ, případně 
alespoň ve dvou místních sdělovacích 
prostředcích;

Pozměňovací návrh 255

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) písemnou formou pozve dotčené 
zúčastněné strany, sdružení, organizace 
a skupiny na zvláštní schůze, při nichž 
budou projednány problémy.

c) písemnou nebo elektronickou 
formou pozve dotčené zúčastněné strany, 
sdružení, organizace a skupiny na zvláštní 
schůze, při nichž budou projednány 
problémy;
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj vítá přepracování nařízení o TEN-E. Technický pokrok v oblasti energetiky, cíle 
spojené se sjednocením jednotlivých sektorů a nový politický kontext, který se odráží 
v energetických a klimatických cílech EU na rok 2030 a v dlouhodobých závazcích týkajících 
se dekarbonizace, vyžadují změny v tomto stěžejním nástroji, který podporuje propojení 
energetických sítí.

K urychlenému plnění náročných cílů je nutné zajistit výrazný rozvoj strategicky významných 
prioritních projektů. Zpravodaj vítá vytvoření nových kategorií projektů. Uznává sice zrušení 
kategorie ropy, domnívá se však, že pokud jde o plyn, může být odhad Komise týkající se míry 
propojení a stability dodávek příliš optimistický. Přestože od roku 2013 došlo k podstatnému 
zdokonalení trhu s plynem, na řadě menších trhů, např. v jihovýchodní Evropě, zatím 
neexistuje dostatečné propojení ani konkurenční podmínky, a v některých členských státech 
a ve zbytku Evropy představuje propojení stále ještě problém, takže není možné zajistit 
smysluplné sbližování cen s cenami v severozápadní Evropě. V některých členských státech 
navíc projekty v oblasti zemního plynu představují významný potenciál z hlediska snižování 
emisí CO2, a to i díky snazšímu přechodu od pevných fosilních paliv, zejména uhlí, hnědého 
uhlí, rašeliny a roponosné břidlice, k zemnímu plynu, a tvoří proto základní součást jejich 
dekarbonizační strategie. Jak uvedla Evropská rada ve svých závěrech ze zasedání konaného 
dne 11. prosince 2020, aby bylo možné dosáhnout klimatických cílů udržitelným způsobem, je 
nutné, aby evropské právní předpisy „[respektovaly] právo členských států rozhodnout o vlastní 
skladbě zdrojů energie a zvolit si nejvhodnější technologie v zájmu kolektivního dosažení 
klimatického cíle pro rok 2030, včetně přechodných technologií, jako je plyn“. Nehledě 
na klesající počet projektů společného zájmu, pokud sledujeme první až čtvrtý seznam, 
obsahuje stávající seznam stále 32 plynárenských projektů společného zájmu. Více než 
polovina se jich nachází v koridoru NSI East Gas (18), poté následuje SGC (6), BEMIP (5) 
a pouze tři z nich jsou v koridoru NSI West. To, že se většina plynárenských projektů realizuje 
ve střední a jihovýchodní Evropě, vyplývá z přetrvávající potřeby zlepšit standardy v oblasti 
zabezpečení dodávek a diverzifikaci dodávek plynu, zvýšit konkurenceschopnost a zajistit větší 
integraci trhu s plynem v této části Evropy. Přepracování tohoto nařízení představuje riziko 
z hlediska jejich (včasného) dokončení a jen dále ohrožuje jednotnost energetického trhu.

Zpravodaj bere na vědomí ustanovení uvedená v článku 5.9, pokud jde o to, aby byla v případě 
minulých projektů společného zájmu zachována jejich práva a povinnosti vyplývající 
z kapitoly III, domnívá se však, že tato ustanovení nepostačují. Ve stadiu posuzování je 
v současné době 31 % plynárenských projektů a 6 % se jich nachází ve fázi plánování, 
nedostaly se však ještě do povolovací fáze. Kromě toho, přestože se očekává, že do roku 2025 
bude zadáno 80 % plynárenských projektů společného zájmu, odborníci odhadují, že plánování 
těchto projektů bylo příliš optimistické, a očekávají, že budou dokončeny k pozdějšímu datu. 
Zpravodaj se domnívá, že zavedením přechodných ustanovení by bylo vhodné zajistit v případě 
těchto projektů zásadu kontinuity. Navrhuje proto, aby měly projekty infrastruktury pro zemní 
plyn, které již byly zahrnuty do čtvrtého nebo pátého unijního seznamu vytvořeného v souladu 
s nařízením (EU) č. 347/2013 nebo které budou začleněny do pátého seznamu, možnost si tento 
status ponechat a mít nárok na zařazení na první unijní seznam projektů, který bude vytvořen 
podle tohoto nařízení. Neznamená to však, že by byly na seznam zařazovány automaticky, 
protože stejně jako ostatní kategorie projektů budou muset projít stejným výběrem, mj. být 
posouzeny z hlediska kritérií stanovených v článku 4.
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Zpravodaj vítá zařazení kategorie inteligentních plynárenských sítí na seznam, protože se 
domnívá, že mají zásadní význam, pokud jde o přenos energie, a jsou významným nástrojem 
oběhového hospodářství. Zastává však názor, že s cílem podpořit vývoj čistých plynů by 
definice inteligentní plynárenské sítě neměla být omezena na digitální řešení, ale rozšířena tak, 
aby pokrývala nezbytné technické a stavebně-strojírenské investice, jako jsou ventily, 
kompresorové stanice a měřicí infrastruktura. V některých případech může být pro začlenění 
decentralizovaných obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů plynu nezbytné použít digitální 
řešení, v jiných případech nikoli. Při vytváření inteligentních plynárenských sítí se může 
například jednat o fyzické nebo digitální řešení či o kombinaci fyzických a digitálních metod.

Zpravodaj oceňuje, že do působnosti nařízení byly zahrnuty mořské elektrizační soustavy. 
Podpora „hybridních“ projektů na moři by však neměla zastínit skutečnost, že je nutné 
podporovat rozvoj jednoduchých radiálních propojení. Členské státy se v současnosti nacházejí 
v různé fázi rozvoje své infrastruktury na moři. Proto státy, které už pokročily dále, budují 
komplikovanou integrovanou infrastrukturu, zatímco nováčci začínají s výstavbou 
neintegrované (radiální) soustavy, v níž funkci propojení a napojení větrných elektráren 
na energetický systém plní samostatné přenosové vedení. Omezení podpory pouze 
na „hybridní“ projekty by mohlo mít neblahý vliv na rozvoj energie z obnovitelných zdrojů 
vyráběné na moři rovnoměrně ve všech vodách EU. Zpravodaj proto navrhuje, aby byl rozšířen 
rozsah prioritních infrastrukturních projektů na infrastrukturu pro přenos energie z míst její 
výroby na moři, která jsou propojena radiálně. Tato kategorie infrastruktury bude mít 
významný přeshraniční dopad, jelikož na vnitřním energetickém trhu EU bude docházet 
k nárůstu množství energie vyráběné z obnovitelných zdrojů.

Pokud jde o elektrolyzéry, zpravodaj sdílí názor, že k tomu, abychom urychlili přechod 
na čistou energii, je nutné podpořit jejich rozvoj. Domnívá se však, že k zajištění jejich většího 
začlenění na trh existují i jiné nástroje. Cílem nařízení o TEN-E je zabývat se transevropskými 
sítěmi v oblasti energetické infrastruktury v souladu s článkem 170–172 Smlouvy o fungování 
EU. Je proto obtížné souhlasit se záměrem Komise odklonit se od takto daného rozsahu 
a vytvořit zvláštní kategorii projektů společného zájmu, které by se zaměřovaly na výrobu 
energie. To nelze považovat za příspěvek k propojení sítí členských států ani k jejich 
interoperabilitě a neopodstatňuje to jejich transevropskou povahu. Navrhovaný přeshraniční 
dopad elektrolyzérů (s přímým nebo nepřímým přínosem nejméně pro dva členské státy) 
a kritéria udržitelnosti (úspora emisí skleníkových plynů) by se tak mohly případně rozšířit 
na jakoukoli výrobu energie z obnovitelných zdrojů, což by představovalo obtížný úkol, jak 
najít přesvědčivé argumenty pro vyloučení těchto jiných technologií. Zpravodaj si je plně 
vědom toho, že je nutné zajistit v celé EU urychlený rozvoj elektrolyzérů a poskytnout k tomu 
nezbytnou finanční podporu, domnívá se však, že tuto kategorii by bylo potřeba z působnosti 
nařízení vyjmout a zabývat se uvedenými podpůrnými opatřeními v rámci jiných nástrojů.

Konstatuje, že se stále častěji očekává, že veřejné orgány, jako je agentura ACER a Komise, 
zajistí větší kontrolu rozvoje infrastruktury. Zpravodaj souhlasí s navrhovanými změnami, trvá 
však na tom, že Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav, 
Evropská síť provozovatelů plynárenských přepravních soustav a provozovatelé přenosových 
soustav musejí hrát díky svému jedinečnému know-how v oblasti vytváření modelů 
a vypracovávání scénářů a svým znalostem ohledně toho, jaké potřeby mají členské státy 
v oblasti infrastruktury, v tomto procesu základní úlohu. Cílem navrhovaných pozměňovacích 
návrhů je zohlednit tento přístup, zajistit větší jasnost a nezbytné zjednodušení s cílem zabránit, 
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aby to pro příslušné subjekty představovalo administrativní zátěž, a zajistit účinnost tohoto 
složitého a náročného procesu.
 
Pokud jde o přeshraniční rozdělování nákladů, zpravodaj se domnívá, že v důsledku těch 
několika změn, které Komise navrhla, dochází k neúmyslnému omezení kapacity 
vnitrostátních regulačních orgánů. Zpravodaj přihlíží k postoji Komise, pokud jde o nutnost 
sjednotit přístup těchto orgánů, má však za to, že by toho bylo možné dosáhnout na základě 
vhodných pokynů, zatímco vývoj nákladů, které mají být zahrnuty do tarifů, bude spadat 
do výlučné působnosti vnitrostátních regulačních orgánů (příp. agentury ACER). Tyto orgány 
by měly mít možnost svobodně rozhodovat o tom, že některé prvky projektů vyloučí 
z rozdělování nákladů, pokud dospějí k závěru, že přesahují nezbytnou míru a pro daný 
členský stát nepředstavují čistý přínos. Stejně tak se zpravodaj domnívá, že je nutné zachovat 
zásadu dobré spolupráce mezi těmito vnitrostátními regulačními orgány, pokud jde o rozvoj 
infrastruktury, a že agentura ACER by měla zasáhnout, pouze pokud se jasně ukáže, že 
ve stanovené šestiměsíční lhůtě není možné dosáhnout dohody, a pokud ji všechny příslušné 
regulační orgány společně požádají o zásah.
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PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ NEBO OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA 
OBDRŽELA INFORMACE

Za vypracování tohoto seznamu nese výlučnou odpovědnost zpravodajka a poskytuje jej zcela 
dobrovolně. Při sestavování tohoto stanoviska a před jeho přijetím ve výboru obdržela 
zpravodajka podněty od těchto subjektů či osob:

Subjekt a/nebo osoba
Artelys
CEE Bankwatch Network
ClientEarth
Climate Action Network Europe – CAN Europe
Corporate Europe Observatory CEO
E.DSO
E3G
Ecologistas en Acción
Electricité de France (EDF)
Enel
Energy attachés of national Perm. Rep. : France, Luxembourg
Euro Heat & Power
Eurogas
European Biogas Association
European Commission: DG ENER, DG ENVI
European Energy Forum EEF
Food & Water Action Europe
Friends of the Earth Europe
Global Witness
Greenpeace
Hitachi ABB powergrids
Hydrogen Europe
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales – IDDRI
Nabu
Negative Emission Platform
Orsted
Regulators : ACER, CEER, CRR
SmartEn
SolarPower Europe
Wien Energy, Wiener Stadtwerke, Wiener Netze
Wind Europe
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22.6.2021

STANOVISKO VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
A BEZPEČNOST POTRAVIN

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013.
(COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

Zpravodajka: Marie Toussaint

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropa prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu coby plánu transformace na udržitelnou 
ekonomiku usiluje o to, aby se stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. V současné 
době je spalování fosilních paliv zodpovědné za více než 75 % emisí skleníkových plynů v EU. 
Aby bylo klimatické neutrality dosaženo co nejdříve, je zapotřebí rychlá, spravedlivá a úplná 
transformace energetiky. Tato transformace bude možná pouze tehdy, bude-li podpořena 
odpovídající infrastrukturou prostřednictvím nařízení o hlavních směrech transevropské 
energetické infrastruktury (nařízení TEN-E). Projektování, plánování a výstavba projektů 
infrastruktury trvá roky a v provozu jsou po desetiletí. 

Současná evropská energetická infrastruktura se opírá o zastaralý model: hlavní přenosové 
linky pro elektřinu, plyn a ropu, které dopravují velkoobjemovou produkci do center spotřeby, 
s distribučním vedením napojujícím konečné odběratele. Energetický systém budoucnosti bude 
zahrnovat různé systémy a odvětví, s četnými subjekty pro výrobu, přeměnu, agregaci, řízení, 
dopravu a skladování energie, zejména na místní úrovni.

Potřeby EU v oblasti energetických investic do infrastruktury se mezi lety 2030 a 2050 
odhadují na 318 miliard EUR1. Uplatňování zásady „energetická účinnost v první řadě“ je tedy 
prioritou pro udržení nákladů pod kontrolou a zároveň pro zajištění četných vedlejších přínosů. 
Evropa si nemůže dovolit plýtvat zdroji v uvízlých aktivech. Každý nový „hardwarový“ projekt 
by měl být řádně posouzen oproti alternativním „bezdrátovým“ možnostem a měl by vycházet 
ze solidních kritérií udržitelnosti zaručujících plný příspěvek k dosažení cíle neutrality klimatu. 

Podle většiny scénářů bude zbytková poptávka po energii téměř zcela pokryta energií 
vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Zatímco získávání obnovitelné energie z moří bude 

1Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 – Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve 
prospěch našich občanů, SWD(2020) 176 final. Tabulka 12: Dodatečné roční investice ve srovnání s výchozím 
scénářem pro všechny scénáře politiky a variantou MIX-nonCO2 (2021–2030 a 2031–2050, v miliardách EUR 
2015); https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf, 
tabulka 2, s. 202

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020SC0176
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
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vyžadovat rozšíření přenosové infrastruktury na dlouhé vzdálenosti, musíme vyvinout 
inteligentní distribuční sítě, řešení skladování a flexibility, aby bylo možné řešit variabilitu 
dodávek z malých zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Obnovitelný vodík lze 
použít v případech, kde je přímá elektrifikace technicky obtížná. 

Je naší výsadou coby členů výboru ENVI chránit právní předpisy v oblasti infrastruktury, které 
EU vedou ke snižování emisí na vědeckém základě, k ochraně zdrojů a zajištění účinné 
demokratické kontroly. Zpravodajka proto navrhuje následující: 

Nový správní rámec pro realizaci zásady „energetická účinnost v první řadě“ a zaručení 
dosažení cílů EU v oblasti klimatu
Provozovatelé sítí mají nesporné odborné znalosti, ale také jasný zájem o rozšiřování 
infrastruktury. Musíme zabránit tomu, aby se výhradně o ně opíralo nestranné posouzení 
projektů v oblasti hardwaru, pokud jde o energetickou účinnost a flexibilitu, a integrace odvětví 
elektrické energie, vytápění a chlazení, průmyslu a dopravy.

Proto se zavádí vyvážená a inkluzivní „Rada pro energetickou infrastrukturu“ (Energy 
Infrastructure Council, EIC), která bude složena z hospodářských subjektů ze všech 
příslušných odvětví, nezávislých odborníků a organizací občanské společnosti. Rada EIC 
připraví napříč systémem analýzu nákladů a přínosů, analýzu nedostatků v infrastruktuře, 
integrované scénáře, jakož i desetiletý plán rozvoje sítě a rozhodný dlouhodobý výhled až do 
roku 2050. 

Posílená demokratická kontrola a inkluzivní účast
K energetické transformaci nedojde bez nákupu ze strany občanů. Jejich začlenění do procesu 
plánování energetické infrastruktury má zásadní význam. Na práci rady EIC by se měly podílet 
zúčastněné strany a občanská společnost. V průběhu celého procesu musí být zajištěna 
transparentnost, přičemž při výběru a projektování infrastruktur je třeba věnovat zvláštní 
pozornost původním obyvatelům a marginalizovaným komunitám. Úloha Parlamentu při 
výběru projektů společného zájmu je rovněž posílena kontrolou aktů v přenesené pravomoci 
podle jednotlivých kategorií infrastruktury. 

Priorita energie z obnovitelných zdrojů a decentralizace
Exponenciální růst energie z obnovitelných zdrojů vyžaduje rozšíření distribučních 
a inteligentních elektrických sítí, elektrolyzérů na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, 
související dopravní infrastruktury, jakož i rozšíření sítí vytápění a chlazení. TEN-E však tyto 
investice řádně nepodporuje. Zpravodajka proto navrhuje upravit kritéria, zejména snížením 
prahových hodnot velikosti projektů a oceněním přínosů projektu nad rámec jejich schopnosti 
zvýšit fyzickou přeshraniční přenosovou kapacitu. 

Zpravodajka navrhuje vyloučit projekty infrastruktury pro plyn a CO2 z oblasti působnosti sítě 
TEN-E: potenciální nárůst drobných projektů týkajících se plynu z obnovitelných zdrojů 
vyžaduje pouze omezené úpravy infrastruktury; vzhledem k možnosti nahradit výrobu energie 
z fosilních paliv obnovitelnými zdroji nebudou potenciální projekty zachycování CO2 spojeny 
s odvětvím energetiky, a tedy se sítí TEN-E. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
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výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Vodíková strategie Komise29 kromě 
toho dospěla k závěru, že pro požadované 
zavedení vodíku je důležitým prvkem 
rozsáhlá síť infrastruktury, kterou může 
nabídnout pouze Unie a jednotný trh. 
V současné době existuje velmi omezená 
specializovaná infrastruktura pro 
přeshraniční přepravu vodíku 
a obchodování s vodíkem. Tato 
infrastruktura by měla sestávat 
z významného podílu zařízení 
přeměněných ze zařízení pro zemní plyn, 
doplněných o nová zařízení určená pro 
vodík. Vodíková strategie dále stanoví 
strategický cíl zvýšit do roku 2030 
instalovaný výkon elektrolyzérů na 40 
GW, aby se zvýšila výroba vodíku 
z obnovitelných zdrojů a usnadnila 
dekarbonizace odvětví závislých na 
fosilních palivech, jako je průmysl nebo 
doprava. Politika nařízení TEN-E by proto 
měla zahrnovat novou a přizpůsobenou 
infrastrukturu pro přepravu vodíku 
a skladovací zařízení, jakož i elektrolyzéry. 
Infrastruktura pro přepravu a skladování 
vodíku by měla být rovněž zahrnuta do 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou 
Unii, aby bylo možné komplexně 
a důsledně posoudit její náklady a přínosy 
pro energetický systém, včetně příspěvku 
k integraci a dekarbonizaci sektoru, s cílem 
vytvořit pro Unii páteřní vodíkovou 
soustavu.

(14) Vodíková strategie Komise29 kromě 
toho dospěla k závěru, že pro požadované 
zavedení vodíku je důležitým prvkem 
rozsáhlá síť infrastruktury, kterou může 
nabídnout pouze Unie a jednotný trh. 
V současné době existuje velmi omezená 
specializovaná infrastruktura pro 
přeshraniční přepravu vodíku 
a obchodování s vodíkem. Tato 
infrastruktura by měla sestávat 
z významného podílu zařízení 
přeměněných ze zařízení pro zemní plyn, 
doplněných o nová zařízení určená pro 
vodík. Vodíková strategie dále stanoví 
strategický cíl zvýšit do roku 2030 
instalovaný výkon elektrolyzérů na 40 
GW, aby se zvýšila výroba vodíku 
z obnovitelných zdrojů a usnadnila 
dekarbonizace odvětví závislých na 
fosilních palivech, jako je průmysl nebo 
doprava. Politika nařízení TEN-E by proto 
měla zahrnovat novou a přizpůsobenou 
infrastrukturu pro přepravu a distribuci 
vodíku a skladovací zařízení, jakož 
i elektrolyzéry. Infrastruktura pro přepravu, 
distribuci a skladování vodíku by měla být 
rovněž zahrnuta do desetiletého plánu 
rozvoje sítě pro celou Unii, aby bylo 
možné komplexně a důsledně posoudit její 
náklady a přínosy pro energetický systém, 
včetně příspěvku k integraci 
a dekarbonizaci sektoru, s cílem vytvořit 
pro Unii páteřní vodíkovou soustavu. Měla 
by být vytvořena nová kategorie pro sítě 
vytápění a chlazení v případě projektů 
s minimálním kritickým množstvím 
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v souladu s posouzením uvedeným 
ve strategii EU pro vytápění a chlazení 
a ve strategii EU pro integraci 
energetického systému, aby bylo možné 
plně rozvinout potenciál technologií 
vytápění a chlazení založených na 
obnovitelných zdrojích energie 
i inovativních technologií vytápění 
a chlazení, které využívají nevyhnutelné 
nadbytečné teplo a chlad z průmyslových 
zón.

__________________ __________________
29 Vodíková strategie pro klimaticky 
neutrální Evropu (COM(2020)0301).

29 Vodíková strategie pro klimaticky 
neutrální Evropu (COM(2020)0301).

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Kromě toho by se měla vytvořit 
nová kategorie infrastruktury pro 
inteligentní plynárenské sítě, a to na 
podporu investic, které do sítě začleňují 
plyny z obnovitelných zdrojů 
a nízkouhlíkové plyny, jako je bioplyn, 
biometan a vodík, a na základě 
inovativních digitálních technologií 
pomáhají řídit výsledný složitější systém.

(15) Kromě toho by se měla vytvořit 
nová kategorie infrastruktury pro 
inteligentní plynárenské sítě, a to na 
podporu investic, které do sítě začleňují 
plyny z obnovitelných zdrojů a vodík a na 
základě inovativních digitálních 
technologií pomáhají řídit výsledný 
složitější systém.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Proces desetiletého plánu rozvoje 
sítě pro celou Unii jako základ pro určení 
projektů společného zájmu v kategoriích 
elektřiny a plynu se osvědčil jako účinný. 
Ačkoli Evropská síť provozovatelů 

(20) Proces desetiletého plánu rozvoje 
sítě pro celou Unii je základem pro určení 
projektů společného zájmu v kategoriích 
elektřiny a plynu. Je však zapotřebí 
dlouhodobé vize, aby bylo zaručeno přijetí 
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elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
a provozovatelé přenosových soustav hrají 
v tomto procesu důležitou úlohu, je 
zapotřebí větší kontroly, aby se posílila 
důvěra v tento postup, zejména pokud jde 
o vymezení scénářů pro budoucnost, 
určení dlouhodobých nedostatků 
a problematických míst v infrastruktuře 
a posuzování jednotlivých projektů. Kvůli 
potřebě nezávislého ověřování by proto 
měla hrát v uvedeném postupu větší úlohu 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (dále jen „agentura“) 
a Komise, a to i v postupu vypracování 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou 
Unii podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/94331 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/200932 .

metodik a scénářů, které obstojí i 
v budoucnu a které přispějí k dosažení 
klimatických cílů do roku 2030, cílů 
rozvoje energie z moří do roku 2040 a cíle 
dosáhnout nejpozději do roku 2050 
klimatické neutrality. Je naprosto 
nezbytné mít k dispozici vědecké poznatky, 
nejlepší dostupné a aktuální důkazy 
a informace o změně klimatu, které budou 
faktické i transparentní a podpoří 
klimatická opatření Unie a její úsilí 
o dosažení klimatické neutrality do roku 
2050. Z tohoto důvodu by měl být do 
správního procesu zapojen Evropský 
vědecký poradní výbor pro změnu klimatu 
(ESABCC), který byl vytvořen nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/...30a [evropský právní rámec pro 
klima], má-li se zajistit, aby metody pro 
analýzu nákladů a přínosů, scénáře, 
zjišťování nedostatků v infrastruktuře 
a unijní seznamy projektů společného 
zájmu byly v souladu s klimatickými cíli 
Unie.  V postupu vypracování desetiletého 
plánu rozvoje sítě pro celou Unii podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/94331 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/200932 by 
měly hrát větší úlohu Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (dále jen „agentura“) a Komise. 
Kromě toho by měla být posílena i úloha 
dalších zúčastněných stran a účastníků 
trhu, např. subjektů na straně poptávky.

__________________ __________________
30a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2021/... ze dne 30. června 
2021, kterým se stanoví rámec pro 
dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (ES) 401/2009 a nařízení (EU) 
2018/1999 (evropský právní rámec pro 
klima) (Úř. věst. L ...).

31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 
o vnitřním trhu s elektřinou, Úř. věst. 
L 158, 14.6.2019, s. 54.

31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 
o vnitřním trhu s elektřinou, Úř. věst. 
L 158, 14.6.2019, s. 54.

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1775/2005, Úř. věst. L 211, 
14.8.2009, s. 36.

(ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1775/2005, Úř. věst. L 211, 
14.8.2009, s. 36.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komise po důkladných 
konzultacích se všemi členskými státy 
a zúčastněnými stranami určila třináct 
strategických priorit transevropské 
energetické infrastruktury, jejichž 
provedení je zásadní pro dosažení cílů 
politik Unie v oblasti energetiky a klimatu 
do roku 2030 a 2050. Tyto priority se 
týkají různých zeměpisných regionů nebo 
tematických oblastí, pokud jde o přenos 
a skladování elektřiny, mořských 
elektrizačních soustav pro energii 
z obnovitelných zdrojů, přenosu 
a skladování vodíku, elektrolyzérů, 
inteligentních plynárenských sítí, 
inteligentních elektrických rozvodných sítí 
a přepravy oxidu uhličitého.

(23) Bylo určeno 14 strategických 
priorit transevropské energetické 
infrastruktury, jejichž provedení je zásadní 
pro dosažení cílů politik Unie v oblasti 
energetiky a klimatu do roku 2030 a 2050. 
Tyto priority se týkají různých 
zeměpisných regionů nebo tematických 
oblastí, pokud jde o přenos, distribuci 
a skladování elektřiny, sítě na moři pro 
obnovitelné zdroje energie a vodík, sítě 
vytápění a chlazení, přenos, distribuci 
a skladování vodíku, elektrolyzéry, 
inteligentní elektrizační soustavy, 
inteligentní plynárenské sítě a přepravu 
oxidu uhličitého.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Projekty společného zájmu by měly 
splňovat společná, transparentní 
a objektivní kritéria s ohledem na jejich 
přínos pro cíle energetické politiky. Aby 
byly projekty v oblasti elektřiny a vodíku 
způsobilé k zařazení na seznamy Unie, 
měly by být součástí nejnovějšího 
dostupného desetiletého plánu rozvoje sítě 

(24) Projekty společného zájmu by měly 
splňovat společná, transparentní 
a objektivní kritéria s ohledem na jejich 
přínos pro cíle energetické politiky. Aby 
byly projekty způsobilé k zařazení na 
seznamy Unie, měly by být všechny 
součástí nejnovějšího dostupného 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou 
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pro celou Unii. Vzhledem k tomu, že 
vodíková infrastruktura není 
v současnosti zahrnuta do desetiletého 
plánu rozvoje sítě pro celou Unii, měl by se 
tento požadavek na vodíkové projekty 
uplatňovat až od 1. ledna 2024 pro účely 
druhého seznamu Unie sestaveného podle 
tohoto nařízení.

Unii. Inteligentní elektrizační soustavy, 
inteligentní plynárenské sítě, vodík, 
elektrolyzéry a sítě vytápění a chlazení 
nejsou v současnosti zahrnuty do 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou 
Unii, ačkoli budou způsobilé k zařazení na 
seznamy projektů regionálních skupin, 
jakmile toto nařízení vstoupí v platnost. 
Tento požadavek by se měl na uvedené 
projekty uplatňovat až od 1. ledna 2024 pro 
účely druhého seznamu Unie sestaveného 
podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Měly by být zřízeny regionální 
skupiny za účelem navrhování a revidování 
projektů společného zájmu, což povede 
k vypracování regionálních seznamů 
projektů společného zájmu. V zájmu 
zajištění široké shody by tyto regionální 
skupiny měly zajišťovat úzkou spolupráci 
mezi členskými státy, vnitrostátními 
regulačními orgány, předkladateli projektů 
a příslušnými zúčastněnými stranami. 
V rámci této spolupráce by měly 
vnitrostátní regulační orgány v případě 
potřeby poskytovat regionálním skupinám 
poradenství, mimo jiné ohledně 
proveditelnosti regulačních aspektů 
navrhovaných projektů a proveditelnosti 
navrhovaného harmonogramu schválení 
regulačními orgány.

(25) Měly by být zřízeny regionální 
skupiny za účelem navrhování a revidování 
projektů společného zájmu, což povede 
k vypracování regionálních seznamů 
projektů společného zájmu. V zájmu 
zajištění široké shody by tyto regionální 
skupiny měly zajišťovat úzkou spolupráci 
mezi členskými státy, vnitrostátními 
regulačními orgány, předkladateli projektů, 
příslušnými zúčastněnými stranami, 
místními orgány a organizacemi občanské 
společnosti. V rámci této spolupráce by 
měly vnitrostátní regulační orgány 
v případě potřeby poskytovat regionálním 
skupinám poradenství ohledně 
proveditelnosti regulačních aspektů 
navrhovaných projektů, ohledně souladu 
s kritérii udržitelnosti a s klimatickými cíli 
a ohledně proveditelnosti navrhovaného 
harmonogramu schválení regulačními 
orgány. Složení, činnost a rozhodnutí 
regionálních skupin by měly být přístupné 
veřejnosti.

Pozměňovací návrh 7
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Východiskem pro diskusi 
o vhodném přidělení nákladů by měla být 
analýza nákladů a přínosů projektu 
infrastruktury provedená na základě 
harmonizované metodiky pro analýzu 
energetického systému v celé šíři za 
pomoci téhož scénáře, který byl použit pro 
zařazení projektu na unijní seznam 
projektů společného zájmu v rámci 
desetiletých plánů rozvoje sítě pro celou 
Unii připravených evropskými sítěmi 
provozovatelů přenosových soustav podle 
nařízení (EU) 2019/943 a (ES) č. 
715/2009 a přezkoumaných agenturou. 
Uvedená analýza může pro účely srovnání 
jednotkových investičních nákladů 
zohlednit ukazatele a odpovídající 
referenční hodnoty.

(39) Východiskem pro diskusi 
o vhodném přidělení nákladů by měla být 
analýza nákladů a přínosů projektu 
infrastruktury provedená na základě 
harmonizované metodiky pro analýzu 
energetického systému v celé šíři 
a souladu s klimatickými cíli za pomoci 
téhož scénáře, který byl použit pro zařazení 
projektu na unijní seznam projektů 
společného zájmu v rámci desetiletých 
plánů rozvoje sítě pro celou Unii. Analýza 
nákladů a přínosů by měla zahrnovat 
emise během celého životního cyklu 
projektu i další kritéria udržitelnosti. 
Analýza může pro účely srovnání 
jednotkových investičních nákladů 
zohlednit ukazatele a odpovídající 
referenční hodnoty.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) S cílem zajistit, aby skladba 
prioritních koridorů a tematických oblastí 
co nejlépe odrážela rozvoj energetické 
infrastruktury a počet kandidátských 
projektů v každé skupině zůstal 
odpovídající a přiměřený, aby bylo možné 
provést komplexní důkladné posouzení, 
a aby byl unijní seznam projektů 
společného zájmu omezen na projekty, 
které nejvíce přispívají k provádění 
strategických prioritních koridorů 
a tematických oblastí energetické 
infrastruktury, měla by být Komisi svěřena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, které:

(50) S cílem zajistit, aby skladba 
prioritních koridorů a tematických oblastí 
co nejlépe odrážela rozvoj energetické 
infrastruktury a počet kandidátských 
projektů v každé skupině zůstal 
odpovídající a přiměřený, aby bylo možné 
provést komplexní důkladné posouzení, 
a aby byl unijní seznam projektů 
společného zájmu omezen na projekty, 
které nejvíce přispívají k provádění 
strategických prioritních koridorů 
a tematických oblastí energetické 
infrastruktury, by toto nařízení mělo být 
přezkoumáno do 30. června 2027. 
Přezkum zejména:
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě zajistit dosažení cílů 
tohoto nařízení a vzhledem k počtu 
projektů dosud zařazených na seznamy 
Unie by celkový počet projektů společného 
zájmu měl zůstat zvládnutelný, a proto by 
neměl výrazně překročit 220. Při přípravě 
a vypracování aktu v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas 
a vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě. Jestliže to považují za 
nezbytné, mohou Evropský parlament 
i Rada vysílat odborníky na zasedání 
skupin odborníků Komise, jež se věnují 
přípravě aktů v přenesené pravomoci, na 
něž jsou pozváni odborníci z členských 
států. Diskuse v regionálních skupinách 
mají pro Komisi zásadní význam při 
přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
kterými se stanoví seznamy projektů 
společného zájmu. Je proto vhodné, aby 
v mezích možností a v souladu s rámcem 
tohoto nařízení byly Evropský parlament 
a Rada informovány o zasedáních 
regionálních skupin a mohly na ně 
v souladu s interinstitucionální dohodou 
o zdokonalení tvorby právních předpisů 
z roku 201644 vyslat odborníky.

Vzhledem k potřebě zajistit dosažení cílů 
tohoto nařízení a vzhledem k počtu 
projektů dosud zařazených na seznamy 
Unie by celkový počet projektů společného 
zájmu měl zůstat zvládnutelný a neměl by 
překročit 220 a projekty by měly být 
prezentovány podle kategorií. Při přípravě 
a vypracování aktu v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas 
a vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě. Jestliže to považují za 
nezbytné, mohou Evropský parlament 
i Rada vysílat odborníky na zasedání 
skupin odborníků Komise, jež se věnují 
přípravě aktů v přenesené pravomoci, na 
něž jsou pozváni odborníci z členských 
států. Diskuse v regionálních skupinách 
mají pro Komisi zásadní význam při 
přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
kterými se stanoví seznamy projektů 
společného zájmu. Je proto vhodné, aby 
v mezích možností a v souladu s rámcem 
tohoto nařízení byly Evropský parlament 
a Rada informovány o zasedáních 
regionálních skupin a mohly na ně 
v souladu s interinstitucionální dohodou 
o zdokonalení tvorby právních předpisů 
z roku 201644 vyslat odborníky.

__________________ __________________
44 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 
Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.

44 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 
Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.

Pozměňovací návrh 10
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví hlavní směry 
pro včasný rozvoj a interoperabilitu 
prioritních koridorů a oblastí transevropské 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I (dále jen „prioritní koridory 
a oblasti energetické infrastruktury“), které 
přispívají k cílům Unie v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a k cíli 
klimatické neutrality do roku 2050.

1. Toto nařízení stanoví hlavní směry 
pro včasný rozvoj a interoperabilitu 
prioritních koridorů a oblastí transevropské 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I (dále jen „prioritní koridory 
a oblasti energetické infrastruktury“), které 
přispívají k:

i) dosažení dlouhodobého globálního 
teplotního cíle uvedeného v článku 2 
Pařížské dohody, přičemž zohlední 
aktuální vědecké poznatky, zejména 
zvláštní zprávu Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu (IPCC) „Globální oteplení 
o 1,5 °C“, a k dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 a cíle 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050, přičemž řádně zohlední zásadu 
předběžné opatrnosti a zásadu přijetí 
preventivních opatření, zásadu nápravy 
škod na životním prostředí přednostně 
u zdroje a zásadu znečišťovatel platí;
ii) integraci unijního trhu s energií, 
bezpečnosti dodávek, udržitelnosti 
a konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) upravuje určování projektů 
společného zájmu nezbytných pro 
provádění prioritních koridorů a oblastí, 
které spadají do kategorií energetické 
infrastruktury v oblasti elektřiny, 
inteligentních plynárenských sítí, vodíku, 
elektrolyzérů a oxidu uhličitého 
stanovených v příloze II (dále jen 

a) upravuje určování projektů 
společného zájmu nezbytných pro 
provádění prioritních koridorů a oblastí, 
které spadají do kategorií energetické 
infrastruktury v oblasti elektřiny, 
inteligentních plynárenských sítí, vodíku, 
elektrolyzérů, oxidu uhličitého a vytápění 
a chlazení stanovených v příloze II (dále 
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„kategorie energetické infrastruktury“); jen „kategorie energetické infrastruktury“);

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „inteligentní elektrickou rozvodnou 
sítí“ se rozumí elektrická rozvodná síť, 
v níž může provozovatel sítě digitálně 
monitorovat činnost uživatelů, kteří jsou 
k síti připojeni, a informační 
a komunikační technologie (IKT) pro 
komunikaci se souvisejícími provozovateli 
sítí, výrobci, spotřebiteli a/nebo 
prozumenty, za účelem přenosu elektřiny 
udržitelným, nákladově efektivním 
a bezpečným způsobem;

(8) „inteligentní elektrickou rozvodnou 
sítí“ se rozumí elektrická rozvodná síť se 
svými nezbytnými prvky, která integruje 
chování a činnost všech uživatelů, kteří 
jsou k ní připojeni, a umožňuje digitální 
monitorování všech uživatelů, kteří jsou 
k ní připojeni, a komunikaci s nimi, 
včetně výrobců, spotřebitelů a/nebo 
prozumentů, elektrických vozidel 
a skladování, s cílem zvýšit udržitelnost, 
kvalitu elektrické energie a bezpečnost 
elektrizační soustavy a umožnit integraci 
energetického systému a elektřiny 
vyráběné z variabilní energie 
z obnovitelných zdrojů;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) „inteligentní plynárenskou sítí“ se 
rozumí plynárenská síť, která využívá 
inovativní digitální řešení s cílem 
nákladově efektivním způsobem integrovat 
různé nízkouhlíkové a obnovitelné zdrojů 
plynu v souladu s potřebami spotřebitelů 
a požadavky na kvalitu plynu a snížit tak 
uhlíkovou stopu související spotřeby 
plynu, umožnit vyšší podíl plynů 
z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových 
plynů a vytvořit vazby s dalšími nosiči 
energie a odvětvími;

(9) „inteligentní plynárenskou sítí“ se 
rozumí distribuční plynárenská síť, která 
využívá inovativní digitální řešení s cílem 
nákladově efektivním způsobem integrovat 
obnovitelné zdroje plynu a vodík, aby se 
dosáhlo úplné dekarbonizace, a vytvořit 
vazby s dalšími nosiči energie a odvětvími;

Pozměňovací návrh 14
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) „sítí vytápění a chlazení“ se 
rozumí vysoce energeticky účinná 
nízkoteplotní síť vytápění 4. nebo 5. 
generace a vysoce energeticky účinná 
chladicí síť, která využívá teplo a chlad 
z obnovitelných zdrojů energie nebo 
nevyhnutelné přebytečné teplo a chlad, 
i související zařízení pro přeměnu 
a skladování energie;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) „energetickou účinností v první 
řadě“ se rozumí „energetická účinnost 
v první řadě“, jak je definována v čl. 2 
odst. 18 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/19991a;
____________________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 
11. prosince 2018 o správě energetické 
unie a opatření v oblasti klimatu, kterým 
se mění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 
715/2009, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 
2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh 16

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

a) každý jednotlivý návrh projektu 
společného zájmu vyžaduje souhlas států, 
k jejichž území se projekt vztahuje; pokud 
určitý stát neposkytne svůj souhlas, řádně 
svůj postoj odůvodní dotčené skupině;

a) každý jednotlivý návrh projektu 
společného zájmu ukáže:

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) jak byly v návrhu projektu 
zohledněny environmentální aspekty; 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jak projekt splňuje kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 4 a 
v příloze IV;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) jak je uplatňována zásada 
„energetická účinnost v první řadě“;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) je vyžadován souhlas států, 
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k jejichž území se projekt vztahuje; pokud 
se některý stát rozhodne souhlas 
neposkytnout, řádně svůj postoj odůvodní 
dotčené skupině;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) je zajištěn soulad se stanoviskem 
agentury;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) je zveřejněna zpráva, která 
obsahuje alespoň popis každého projektu, 
zápisy z regionálních setkání se seznamem 
účastníků, regionální metodiku přijatou 
skupinou a regionální žebříček; součástí 
zprávy je podrobné odůvodnění, které 
ukáže, jak vybrané projekty na 
regionálním seznamu přispějí k plnění 
klimatických a energetických cílů Unie 
stanovených do roku 2030 a cíle 
klimatické neutrality;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 20 tohoto nařízení akty 
v přenesené pravomoci, kterými pozmění 
přílohy tohoto nařízení s cílem stanovit 
unijní seznam projektů společného zájmu 
(dále jen „seznam Unie“), s výhradou 
druhého pododstavce článku 172 Smlouvy 

Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 20 tohoto nařízení a v úzkém 
dialogu s Parlamentem akty v přenesené 
pravomoci s cílem stanovit unijní seznam 
projektů společného zájmu (dále jen 
„seznam Unie“) podle kategorií 
stanovených v příloze II tohoto nařízení, 
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o fungování Evropské unie. s výhradou druhého pododstavce článku 
172 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistí přeshraniční soudržnost, 
přičemž zohlední stanovisko Agentury 
Evropské unie pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále jen 
„agentura“) uvedené v příloze III oddíle 2 
bodě 12;

b) zajistí soulad se stanoviskem 
Agentury Evropské unie pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále jen 
„agentura“) uvedené v příloze III oddíle 2 
bodě 12 s cílem zajistit přeshraniční 
soudržnost;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) řádně zohlední stanovisko výboru 
ESABCC k sladění unijního seznamu 
projektů společného zájmu s klimatickými 
cíli Unie a zajistí, aby projekty společného 
zájmu tyto cíle maximálně podpořily.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Projekty společného zájmu 
zařazené na seznam Unie podle odstavce 4 
tohoto článku v rámci kategorií 
energetické infrastruktury vymezených 
v příloze II bodě 1 písm. a), b), c) a e) se 
stanou nedílnou součástí příslušných 
regionálních investičních plánů podle 
článku 34 nařízení (EU) 2019/943 
a článku 12 nařízení (ES) č. 715/2009 
a příslušných vnitrostátních desetiletých 
plánů rozvoje sítě podle článku 51 

6. Projekty společného a vzájemného 
zájmu zařazené na seznam Unie podle 
odstavce 4 tohoto článku se stanou 
nedílnou součástí příslušných regionálních 
investičních plánů podle článku 34 nařízení 
(EU) 2019/943 a příslušných vnitrostátních 
desetiletých plánů rozvoje sítě podle 
článku 51 směrnice (EU) 2019/944 a podle 
potřeby i dalších příslušných národních 
plánů infrastruktury. Těmto projektům je 
udělena nejvyšší možná priorita v rámci 
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směrnice (EU) 2019/944 a článku 22 
směrnice 2009/73/ES a podle potřeby 
i dalších příslušných národních plánů 
infrastruktury. Těmto projektům je udělena 
nejvyšší možná priorita v rámci každého 
z těchto plánů. Tento odstavec se 
nepoužije na projekty ve společném 
zájmu.

každého z těchto plánů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) koncepce projektu začleňuje 
environmentální hlediska; projekt 
významně přispívá k udržitelnosti a 
k cílům Unie v oblasti dekarbonizace; 
projekt je v souladu se zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nachází se na území jednoho 
členského státu a má výrazný přeshraniční 
dopad, jak je stanoveno v příloze IV bodě 
1.

ii) nachází se na území jednoho 
členského státu a má výrazný přeshraniční 
dopad nebo potenciál k replikovatelnosti, 
jak je stanoveno v příloze IV bodě 1; 
„replikovatelnost“ vyžaduje jak sdílení, 
tak předávání znalostí alespoň  dvou 
členských států nebo regionů; 
replikovatelnost projektu přispívá mimo 
jiné k dekarbonizaci, naplňování zásady 
„energetická účinnost v první řadě“, 
zvyšování podílu energie z obnovitelných 
zdrojů nebo k účinnější integraci odvětví.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o projekty přenosu 
a skladování elektřiny spadající do 
kategorií energetické infrastruktury 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. a), b), 
c) a e), přispěje projekt významně 
k udržitelnosti prostřednictvím integrace 
energie z obnovitelných zdrojů do sítě 
a přenosem energie z obnovitelných zdrojů 
do hlavních míst spotřeby a úložišť 
a alespoň k jednomu z těchto zvláštních 
kritérií:

a) pokud jde o projekty přenosu, 
distribuce a skladování elektřiny spadající 
do kategorií energetické infrastruktury 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. a), b), 
c) a e), přispěje projekt významně 
k udržitelnosti prostřednictvím integrace 
energie z obnovitelných zdrojů do sítě 
a přenosem energie z obnovitelných zdrojů 
do hlavních míst spotřeby a úložišť 
a alespoň k jednomu z těchto zvláštních 
kritérií:

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) integrace odvětví zlepšením 
interakce různých nosičů energie nebo 
sektorů energetiky, např. zlepšením 
součinnosti s návaznými odvětvími, jako 
je doprava;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jde o projekty přepravy 
oxidu uhličitého spadající do kategorií 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze II bodě 5, přispěje projekt 
významně ke každému z těchto zvláštních 
kritérií:

c) pokud jde o projekty přepravy 
oxidu uhličitého spadající do kategorií 
infrastruktury stanovených v příloze II 
bodě 5, přispěje projekt významně ke 
každému z těchto zvláštních kritérií:

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zamezení emisím oxidu uhličitého 
při zachování bezpečnosti dodávek 
energie;

i) trvalé odstranění emisí oxidu 
uhličitého;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zvýšení odolnosti a bezpečnosti 
přepravy oxidu uhličitého;

ii) zvýšení odolnosti, účinnosti 
a bezpečnosti přepravy oxidu uhličitého;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) účinné využívání zdrojů na základě 
připojení více zdrojů a úložišť oxidu 
uhličitého přes společnou infrastrukturu 
a minimalizace environmentální zátěže 
a rizik;

iii) účinné využívání zdrojů na základě 
připojení více průmyslových zdrojů 
a úložišť oxidu uhličitého přes společnou 
infrastrukturu a minimalizace 
environmentální zátěže a rizik;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pokud jde projekty inteligentních 
plynárenských sítí spadající do kategorie 
energetické infrastruktury stanovené 
v příloze II bodě 2, přispěje projekt 
významně k udržitelnosti tím, že umožní 
a usnadní integraci plynů z obnovitelných 
zdrojů a nízkouhlíkových plynů, jako je 
biometan nebo obnovitelný vodík, do 
rozvodných a přepravních plynárenských 
sítí za účelem snížení emisí skleníkových 
plynů. Kromě toho projekt významně 
přispěje alespoň k jednomu z těchto 

f) pokud jde projekty inteligentních 
plynárenských sítí spadající do kategorie 
energetické infrastruktury stanovené 
v příloze II bodě 2, přispěje projekt 
významně k udržitelnosti tím, že umožní 
a usnadní integraci plynů z obnovitelných 
zdrojů v souladu s definicemi a kritérii 
udržitelnosti a úspor emisí skleníkových 
plynů podle směrnice (EU) 2018/2001 
nebo vodíku vyrobeného v elektrolyzérech, 
které splňují požadavky na úspory emisí 
skleníkových plynů během životního cyklu 
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zvláštních kritérií: stanovené v příloze II bodu 4, do 
distribučních sítí s cílem dosáhnout jejich 
úplné dekarbonizace. Kromě toho projekt 
významně přispěje alespoň k jednomu 
z těchto zvláštních kritérií:

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) bezpečnost sítě a kvalita dodávek, 
a to zlepšením účinnosti a interoperability 
přepravy a distribuce plynu v každodenním 
provozu sítě, mimo jiné řešením problémů 
vyplývajících ze vstřikování plynů různé 
kvality prostřednictvím zavádění 
inovativních technologií a kybernetické 
bezpečnosti;

i) bezpečnost sítě a kvalita dodávek, 
a to zlepšením účinnosti a interoperability 
distribuce plynu v každodenním provozu 
sítě řešením problémů vyplývajících ze 
vstřikování plynů z obnovitelných zdrojů 
různé kvality prostřednictvím zavádění 
inovativních technologií a kybernetické 
bezpečnosti;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) bezpečnost sítě a kvalita dodávek 
tím, že zvýší účinnost a interoperabilitu 
distribuce v každodenním provozu sítě, 
mimo jiné řešením problémů, které 
vyplývají ze vstřikování tepla a chladu 
různé teploty, pomocí inovativních 
technologií;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f – bod i b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) fungování trhu a služby 
zákazníkům;

Pozměňovací návrh 39
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) usnadnění inteligentní integrace 
odvětví energetiky vytvořením vazeb na 
jiné nosiče energie a odvětví a umožněním 
odezvy na straně strany poptávky;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) pokud jde o projekty vytápění 
a chlazení spadající do kategorie 
energetické infrastruktury stanovené 
v příloze II bodě 5a, projekt významně 
přispěje k udržitelnosti tím, že umožní 
a usnadní integraci obnovitelných 
a nevyhnutelných nadměrných zdrojů 
tepla nebo chladu do distribučních sítí 
s cílem snížit emise skleníkových plynů. 
Kromě toho projekt významně přispěje 
alespoň k jednomu z těchto zvláštních 
kritérií:

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o projekty spadající do 
kategorií energetické infrastruktury 
stanovených v příloze II bodech 1 až 4, 
jsou kritéria uvedená v bodě 3 tohoto 
článku posuzována v souladu s ukazateli 
stanovenými v příloze IV bodech 3 až 7.

4. Pokud jde o projekty spadající do 
kategorií energetické infrastruktury 
stanovených v příloze II bodech 1 až 5a, 
jsou kritéria uvedená v bodě 3 tohoto 
článku posuzována v souladu s ukazateli 
stanovenými v příloze IV bodech 3 až 7a.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1



RR\1240105CS.docx 151/346 PE691.151v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo usnadněno posouzení všech 
projektů, které by mohly být způsobilé 
jakožto projekty společného zájmu a které 
by mohly být zařazeny na regionální 
seznam, posoudí každá skupina 
transparentním a objektivním způsobem 
přínos každého projektu k provádění téhož 
prioritního koridoru nebo oblasti. Každá 
skupina vymezí svou metodu posouzení na 
základě celkového přínosu ke splnění 
kritérií uvedených v odstavci 3. Toto 
posouzení povede k seřazení projektů pro 
interní použití v rámci skupiny. Ani 
regionální seznam, ani seznam Unie 
neobsahují žádné řazení ani se řazení 
nepoužije pro žádný jiný účel, s výjimkou 
účelu uvedeného v příloze III oddíle 2 
bodě 14.

Aby bylo usnadněno posouzení všech 
projektů, které by mohly být způsobilé 
jakožto projekty společného zájmu a které 
by mohly být zařazeny na regionální 
seznam, posoudí každá skupina 
transparentním a objektivním způsobem 
přínos každého projektu k provádění téhož 
prioritního koridoru nebo oblasti. Každá 
skupina vymezí svou metodu posouzení na 
základě celkového přínosu ke splnění 
kritérií uvedených v odstavci 3. Toto 
posouzení povede k seřazení projektů, 
které se zveřejní.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) uplatňování zásady „energetická 
účinnost v první řadě“;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) společné pokyny k tomu, jak 
zahrnout cíle Unie v oblasti klimatu  
vypracované výborem ESABCC;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) studie proveditelnosti a přípravné 
studie, včetně studií v oblasti přizpůsobení 
se změně klimatu a souladu s právními 
předpisy v oblasti životního prostředí a se 
zásadou „významně nepoškozovat“;

a) studie proveditelnosti a přípravné 
studie, včetně: zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně, 
začleňování environmentálních hledisek 
a souladu s právními předpisy v oblasti 
životního prostředí a zásadami „významně 
nepoškozovat“ a „energetická účinnost 
v první řadě“;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zátěžový test přizpůsobení se 
změně klimatu za použití pokynů 
stanovených v čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) 
2021/... [evropský právní rámec pro 
klima];

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Prováděcí plán uvedený v odstavci 
1 je veřejně dostupný a plně 
transparentní, pokud jde o očekávané 
datum uvedení do provozu, stav projektu 
a pokrok projektu ve srovnání 
s předchozím desetiletým plánem rozvoje 
sítě pro celou Unii a případně 
s předchozím unijním seznamem projektů 
společného zájmu, včetně případných 
důvodů pro zpoždění nebo změnu 
harmonogramu.

Pozměňovací návrh 48

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

2. Provozovatelé přenosových 
soustav, provozovatelé distribučních 
soustav a jiní provozovatelé vzájemně 
spolupracují, aby usnadnili rozvoj projektů 
společného zájmu ve své oblasti.

2. Provozovatelé přenosových 
a distribučních soustav a klíčové 
zúčastněné strany, místní orgány 
a organizace občanské společnosti 
vzájemně spolupracují, aby usnadnili 
rozvoj projektů společného zájmu ve své 
oblasti.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dne 31. prosince každého roku 
následujícího po roce zařazení projektu 
společného zájmu na seznam Unie podle 
článku 3 předloží předkladatelé projektů 
příslušnému orgánu uvedenému v článku 8 
výroční zprávu o každém projektu 
spadajícím do kategorií stanovených 
v příloze II bodech 1 až 4.

Do dne 31. prosince každého roku 
následujícího po roce zařazení projektu 
společného zájmu na seznam Unie podle 
článku 3 předloží předkladatelé projektů 
příslušnému orgánu uvedenému v článku 8 
výroční zprávu o každém projektu 
spadajícím do kategorií stanovených 
v příloze II bodech 1 až 5a.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokroku dosaženém v oblasti 
rozvoje a výstavby projektu a jeho uvedení 
do provozu, zejména s ohledem na postupy 
při udělování povolení a konzultacích, 
jakož i na soulad s právními předpisy 
v oblasti životního prostředí, se zásadou, 
že projekt významně nepoškozuje životní 
prostředí, a o přijatých opatřeních pro 
přizpůsobení se změně klimatu;

a) pokroku dosaženém v oblasti 
rozvoje, tvorby nebo výstavby projektu 
a jeho uvedení do provozu, zejména soulad 
s právními předpisy v oblasti životního 
prostředí, a to i pokud jde o udělování 
povolení a postupy konzultace , jakož 
i začlenění environmentálních aspektů do 
návrhu projektu a dodržování zásady, že 
projekt významně nepoškozuje životní 
prostředí a o přijatých opatřeních pro 
zmírnění změny  klimatu a přizpůsobení se 
této změně ;

Pozměňovací návrh 51
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pomáhá všem stranám podle 
potřeby při konzultacích s dotčenými 
zúčastněnými stranami a při získávání 
nezbytných povolení pro projekty;

b) pomáhá všem stranám podle 
potřeby při konzultacích s dotčenými 
zúčastněnými stranami, při navrhování 
a projednávání alternativního vedení trasy 
nebo projektů a případně při získávání 
nezbytných povolení pro nejvhodnější 
umístění a vedení trasy projektů 
z hlediska životního prostředí, zejména 
biologické rozmanitosti;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský koordinátor je vybírán na 
základě svých zkušeností se specifickými 
úkoly, které mu jsou v rámci dotčených 
projektů přiděleny.

3. Evropský koordinátor je vybírán 
otevřeným a transparentním postupem na 
základě jeho zkušeností s konkrétními 
úkoly, které byly evropskému 
koordinátorovi v rámci dotčených projektů 
přiděleny.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí seznamu Unie určuje pro 
účely veškerých rozhodnutí vydaných 
v průběhu povolovacího postupu 
nezbytnost těchto projektů z hlediska 
energetické politiky bez ohledu na přesné 
umístění, trasu či technologii projektu.

1. Přijetí seznamu Unie určuje pro 
účely veškerých rozhodnutí vydaných 
v průběhu povolovacího postupu 
nezbytnost těchto projektů z hlediska 
energetické a klimatické politiky bez 
ohledu na přesné umístění, trasu či 
technologii projektu.

Pozměňovací návrh 54
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Návrh nařízení
Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Analýza nákladů a přínosů energetického 
systému v celé šíři

Analýza nákladů a přínosů energetického 
systému a slučitelnosti s klimatem v celé 
šíři

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dne [16. listopadu 2022] Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav („síť ENTSO pro 
elektřinu“) a Evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav („síť 
ENTSO pro zemní plyn“) zveřejní 
a předloží členským státům, Komisi 
a agentuře své příslušné metodiky 
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), b), c) a e) a 
v příloze II bodě 3.

Do dne [16. listopadu 2022] agentura, na 
základě údajů mimo jiné od Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav („sítě ENTSO pro 
elektřinu“) zveřejní veškeré odhady 
nákladů, přínosů, klimatických 
a hospodářských dopadů a závislosti na 
dovozu; předloží členským státům, Komisi 
a Evropskému parlamentu integrovanou 
a soudržnou metodiku, včetně modelování 
sítě a trhu, pro harmonizovanou analýzu 
celého energetického systémuzaměřenou 
na životní cyklus, náklady a přínosy 
a slučitelnost s klimatem, která zajistí 
soulad s dlouhodobým teplotním cílem 
stanoveným v článku 2 Pařížské dohody 
a zároveň zohlední aktuální vědecké 
poznatky, zejména zvláštní zprávu IPCC 
o globálním oteplování o 1,5 °C, na 
úrovni EU u projektů společného zájmu, 
které spadají do kategorií stanovených 
v příloze II.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto metodiky se použijí pro přípravu 
každého následujícího desetiletého plánu 

Tato metodika se použije pro přípravu 
každého následujícího desetiletého plánu 
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rozvoje sítě pro celou Unii vyvinutého sítí 
ENTSO pro elektřinu nebo sítí ENTSO 
pro zemní plyn podle článku 8 nařízení 
(ES) č. 715/2009 a článku 30 nařízení 
(EU) 2019/943. Tyto metodiky jsou 
zpracovány v souladu se zásadami 
stanovenými v příloze V a jsou v souladu 
s pravidly a ukazateli stanovenými 
v příloze IV.

rozvoje sítě pro celou Unii vyvinutého 
agenturou. Tato metodika je zpracována 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V a v souladu s pravidly 
a ukazateli stanovenými v příloze IV. 
Analýza nákladů a přínosů se zveřejní 
a provede ji agentura v souladu s přílohou 
V.

Pozměňovací návrh 57

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením svých metodik uspořádá 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO 
pro zemní plyn rozsáhlé konzultace, jichž 
se zúčastní alespoň organizace zastupující 
všechny příslušné zúčastněné strany, 
včetně subjektu pro provozovatele 
distribučních soustav v Unii, všechny 
příslušné zúčastněné strany v oblasti 
vodíku, a pokud to bude považováno za 
vhodné, vnitrostátní regulační orgány 
a další vnitrostátní orgány.

Před předložením metodiky provede 
agentura rozsáhlé konzultace jichž se 
zúčastní alespoň výbor ESABCC, 
organizace zastupující všechny příslušné 
zúčastněné strany, včetně sítí ENTSO, 
subjektu pro provozovatele distribučních 
soustav v Unii , všechny příslušné 
zúčastněné strany v odvětvídodávek 
elektřiny a plynu, energetické účinnosti, 
ukládání energie, energetické flexibility, 
vodíku, vytápění a chlazení, jakož 
i občanská společnost a vnitrostátní 
regulační orgány a další vnitrostátní 
orgány.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do tří měsíců ode dne obdržení 
metodik spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultace a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, poskytne agentura 
stanovisko síti ENTSO pro elektřinu, síti 
ENTSO pro zemní plyn, členským státům 
a Komisi a zveřejní je na svých 
internetových stránkách.

2. Do tří měsíců ode dne obdržení 
metodiky spolu se vstupy získanými 
v rámci konzultace a zprávou o tom, jak 
byly tyto informace zohledněny, poskytne 
Komise agentuře své stanovisko; rovněž 
výbor ESABCC může předložit své 
stanovisko; obě stanoviska se zveřejní na 
internetových stránkách Komise.
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Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn tyto metodiky 
aktualizují, přičemž náležitě zohlední 
stanovisko agentury uvedené v odstavci 2, 
a předloží je Komisi k vyjádření 
stanoviska.

3. Pokud stanovisko Komise 
a případně stanovisko výboru ESABCC 
podle odstavce 2 vyžadují aktualizaci 
metodiky, agentura metodiku aktualizuje 
a předloží ji Komisi k opětovnému 
posouzení.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do tří měsíců ode dne obdržení 
aktualizovaných metodik předloží Komise 
své stanovisko síti ENTSO pro elektřinu 
a síti ENTSO pro zemní plyn.

4. Do tří měsíců ode dne obdržení 
aktualizované metodiky předloží Komise 
své stanovisko agentuře.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději do tří měsíců ode dne 
obdržení stanoviska Komise podle 
odstavce 4 upraví síť ENTSO pro 
elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn své 
metodiky, a to s řádným přihlédnutím ke 
stanovisku Komise, a předloží je Komisi ke 
schválení.

5. Nejpozději do tří měsíců ode dne 
obdržení stanoviska Komise podle 
odstavce 4 upraví agentura svou metodiku 
v souladu se stanoviskem Komise 
a předloží ji Komisi ke schválení 
a Evropskému parlamentu pro informaci.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud jsou změny metodik 
považovány za doplňkové a neovlivňují 
definici přínosů, nákladů a jiných 
příslušných parametrů nákladů a přínosů, 
jak jsou vymezeny v nejnovější metodice 
analýzy nákladů a přínosů energetického 
systému schválené Komisí, síť ENTSO 
pro elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn 
přizpůsobí své příslušné metodiky, 
přičemž náležitě zohlední stanovisko 
agentury, jak je uvedeno v odstavci 2, 
a předloží metodiky agentuře ke schválení.

6. Pokud jsou změny metodiky 
považovány za doplňkové a neovlivňují 
definici přínosů, nákladů a jiných 
příslušných parametrů nákladů a přínosů, 
jak jsou vymezeny v nejnovější metodice 
analýzy nákladů a přínosů a slučitelnosti 
energetického systému s klimatem 
schválené Komisí, agentura přijme svou 
metodiku, přičemž náležitě zohlední 
stanovisko Komise a případně i stanovisko 
výboru ESABCC, jak je uvedeno 
v odstavci 2, a předloží ji Komisi ke 
schválení.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Souběžně s tím předloží síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn Komisi dokument uvádějící 
důvody navrhovaných aktualizací 
a důvody, proč jsou tyto aktualizace 
považovány za doplňkové. Pokud Komise 
usoudí, že tyto aktualizace nejsou 
doplňkové, požádá písemně síť ENTSO 
pro elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn 
o předložení těchto metodik. V tom 
případě se použije postup popsaný 
v odstavcích 2 až 5.

vypouští se

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do dvou týdnů od schválení 
agenturou nebo Komisí v souladu 
s odstavci 5 a 6 zveřejní síť ENTSO pro 
elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn své 

8. Do dvou týdnů od schválení Komisí 
v souladu s odstavcem 5 agentura svou 
metodiku zveřejní na svých internetových 
stránkách. Zveřejní příslušné vstupní údaje 
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příslušné metodiky na svých internetových 
stránkách. Zveřejní příslušné vstupní údaje 
a další příslušné údaje o síti, toku zatížení 
a trhu v dostatečně přesné podobě podle 
vnitrostátního práva a příslušných dohod 
o mlčenlivosti.

a další příslušné údaje o síti, toku zatížení 
a trhu v dostatečně přesné podobě tak, aby 
třetí strana dokázala výsledky 
reprodukovat, podle vnitrostátního práva 
a příslušných dohod o mlčenlivosti.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Metodiky se pravidelně aktualizují 
a zdokonalují postupem podle odstavců 1 
až 6. Agentura může z vlastní iniciativy 
nebo na základě řádně odůvodněné žádosti 
vnitrostátních regulačních orgánů nebo 
zúčastněných stran a po formální 
konzultaci s organizacemi zastupujícími 
všechny příslušné zúčastněné strany a 
s Komisí o tyto aktualizace a zdokonalení 
požádat na základě řádného odůvodnění a 
v řádné lhůtě. Agentura zveřejní žádosti 
vnitrostátních regulačních orgánů nebo 
zúčastněných stran a všechny příslušné 
dokumenty, které nejsou citlivé 
z obchodního hlediska, vedoucí k žádosti 
agentury o aktualizaci nebo zdokonalení.

9. Metodika se pravidelně aktualizuje 
a zdokonaluje postupem podle odstavců 1 
až 6. Agentura může z vlastní iniciativy 
nebo na základě řádně odůvodněné žádosti 
vnitrostátních regulačních orgánů nebo 
zúčastněných stran a po formální 
konzultaci s organizacemi zastupujícími 
všechny příslušné zúčastněné strany a 
s Komisí tyto aktualizace a zdokonalení 
provést na základě řádného odůvodnění a 
v řádné lhůtě. Agentura zveřejní žádosti 
vnitrostátních regulačních orgánů nebo 
zúčastněných stran a všechny příslušné 
dokumenty, které nejsou citlivé 
z obchodního hlediska, vedoucí 
k rozhodnutí provést aktualizaci nebo 
zdokonalení.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Každé tři roky agentura stanoví 
a zveřejní soubor ukazatelů 
a odpovídajících referenčních hodnot pro 
srovnání jednotkových investičních 
nákladů u srovnatelných projektů kategorií 
infrastruktury uvedených v příloze II 
bodech 1 a 3. Tyto referenční hodnoty 
mohou síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn použít k analýzám 

10. Každé dva roky agentura stanoví 
a zveřejní soubor ukazatelů 
a odpovídajících referenčních hodnot pro 
srovnání jednotkových investičních 
nákladů u srovnatelných projektů kategorií 
infrastruktury uvedených v příloze II a pro 
dobrovolné tržní řízení poptávky 
a opatření v oblasti flexibility. Tyto 
referenční hodnoty může agentura použít 
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nákladů a přínosů prováděným pro 
následné desetileté plány rozvoje sítě pro 
celou Unii. První z těchto ukazatelů se 
zveřejní do dne [1. listopadu 2022].

pro analýzy nákladů a přínosů v rámci 
životního cyklu prováděné pro následné 
desetileté plány rozvoje sítě pro celou Unii. 
První z těchto ukazatelů se zveřejní do dne 
[1. listopadu 2022]. Majitelé 
infrastruktury, provozovatelé soustav 
a externí předkladatelé projektů 
poskytnou vnitrostátním regulačním 
orgánům a agentuře příslušné údaje.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Do dne [31. prosince 2023] 
předloží síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn společně Komisi 
a agentuře konzistentní a vzájemně 
propojený model trhu s energií, který 
zahrne infrastrukturu pro přenos 
a přepravu elektřiny, zemního plynu 
a vodíku, jakož i skladování, LNG 
a elektrolyzéry, a bude pokrývat prioritní 
koridory a oblasti energetické 
infrastruktury vymezené v souladu se 
zásadami stanovenými v příloze V.

vypouští se

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Konzistentní a vzájemně propojený 
model uvedený v odstavci 11 zahrnuje 
alespoň vzájemné vazby příslušných 
odvětví ve všech fázích plánování 
infrastruktury, konkrétně scénáře, 
zjišťování nedostatků v infrastruktuře, 
a to zejména pokud jde o přeshraniční 
kapacity, a posouzení projektů.

12. Integrované a konzistentní 
modelování uvedené v odstavci 1 sestává 
z:

Pozměňovací návrh 69
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 12 – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) simulačního nástroje IT 
s otevřeným zdrojovým kódem, který 
zahrnuje propojení sítí a trhů v odvětví 
elektřiny, vodíku, vytápění a chlazení 
a plynu a který se použije pro posouzení 
každého předloženého projektu 
společného zájmu a projektu ve 
společném zájmu a pro zjišťování 
nedostatků v infrastruktuře;

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 12 – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) dokumentu poskytujícího úplný 
a transparentní popis modelování, včetně 
všech rovnic, popisu vstupních údajů 
a provedených výpočtů.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Poté, co Komise schválí 
konzistentní a vzájemně propojený model 
podle odstavce 11 postupem stanoveným 
v odstavcích 1 až 6, se model zahrne do 
metodik uvedených v odstavci 1.

13. Poté, co Komise schválí 
integrované a konzistentní modelování 
podle odstavce 1 postupem stanoveným 
v odstavcích 1 až 6, se toto modelování 
zahrne do metodiky uvedené v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
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Dlouhodobé scénáře
1. Po provedení rozsáhlých 
konzultací za účasti Komise a alespoň 
organizací zastupujících všechny 
příslušné zúčastněné strany vypracuje 
agentura dlouhodobé scénáře v souladu 
s cílem Unie v oblasti klimatické 
neutrality pro horizont plánování do roku 
2050.
2. Dlouhodobé scénáře budou 
založeny na revidovaných cílech Unie 
v oblasti klimatu a energetiky do roku 
2030 a připraví cestu pro scénáře v oblasti 
infrastruktury nezbytné pro dosažení cíle 
v oblasti klimatické neutrality nejpozději 
do roku 2050 v souladu s dlouhodobým 
cílem v oblasti globální teploty 
stanoveným v článku 2 Pařížské dohody 
a to při zohlednění aktuálních vědeckých 
poznatků, zejména zvláštní zprávy IPCC 
o globálním oteplení o 1,5 °C 
a nejnovějších dostupných scénářů 
Komise. Budou vycházet z energetické 
účinnosti členských států a jejich 
potenciálu v oblasti obnovitelné energie 
a budou propojeny s jejich vnitrostátními 
plány v oblasti energetiky a klimatu, jakož 
i s plánováním elektrizačních soustav na 
moři podle článku 14 tohoto nařízení.
3. Scénáře určí závazné milníky 
rozvoje sítí a průběžné kroky, jichž má být 
dosaženo každých 5 let v rámci cyklu, 
který je v souladu s mechanismem 
zvyšování cílů stanoveným Rámcovou 
úmluvou Organizace spojených národů 
o změně klimatu (UNFCCC).
4. Dlouhodobé scénáře se vypracují 
a aktualizují v souladu s desetiletými 
plány rozvoje sítě pro celou Unii 
stanovenými v článku 12. Zveřejňují se 
s odpovídajícími vstupními a výstupními 
údaji v dostatečně přesné podobě, aby byla 
zajištěna transparentnost a současně 
náležitě zohledněny příslušné právní 
požadavky, a to i v oblasti důvěrnosti.
5. Návrhy scénářů se zasílají výboru 
ESABCC, který může poskytnout 
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stanovisko k jejich souladu s cíli Unie 
v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dne [31. července 2022] agentura po 
provedení rozsáhlé konzultace za účasti 
Komise a alespoň organizací zastupujících 
všechny příslušné zúčastněné strany, 
včetně sítě ENTSO pro elektřinu, sítě 
ENTSO pro zemní plyn, subjektu 
provozovatelů distribučních soustav v Unii 
a příslušných zúčastněných stran v odvětví 
vodíku zveřejní rámcové pokyny pro 
společné scénáře, které vypracují síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn. Tyto pokyny se budou 
pravidelně aktualizovat dle potřeby.

Do dne [31. července 2022] agentura po 
provedení rozsáhlé konzultace za účasti 
Komise a alespoň organizací zastupujících 
všechny příslušné zúčastněné strany, 
včetně sítě ENTSO pro elektřinu, sítě 
ENTSO pro zemní plyn, subjektu 
provozovatelů distribučních soustav v Unii, 
zúčastněných stran v odvětví dodávek 
elektřiny a plynu, energetické účinnosti, 
uchovávání energie, energetické 
flexibility, vodíku, vytápění a chlazení 
a občanské společnosti, zveřejní rámcové 
pokyny pro své integrované scénáře. Tyto 
pokyny se budou pravidelně aktualizovat 
dle potřeby.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokyny zahrnou zásadu „energetická 
účinnost v první řadě“ a zajistí, aby 
základní scénáře sítě ENTSO pro 
elektřinu a sítě ENTSO pro zemní plyn 
byly plně v souladu s nejnovějšími 
střednědobými a dlouhodobými cíli 
Evropské unie v oblasti dekarbonizace a 
s nejnovějšími dostupnými scénáři Komise.

Pokyny uvedou do praxe zásadu 
„energetická účinnost v první řadě“ 
a zajistí, aby scénáře byly plně v souladu 
s nejnovějšími střednědobými 
a dlouhodobými cíli Unie v oblasti klimatu 
a energetiky, s nejnovějšími dostupnými 
scénáři Komise umožňujícími splnit cíl 
Unie a dosáhnout klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2050, jakož i se 
scénářem vedoucím k systému ze 100 % 
pokrytému energií z obnovitelných zdrojů 
a v souladu s Pařížskou dohodou. Síť 
ENTSO pro elektřinu, síť ENTSO pro 
zemní plyn a další zúčastněné strany 
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zpřístupní agentuře veškeré nezbytné 
údaje pro vypracování integrovaných 
scénářů.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při vypracovávání společných 
scénářů, které mají být použity pro 
desetileté plány rozvoje sítě pro celou 
Unii, se síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn řídí rámcovými 
pokyny agentury.

vypouští se

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn vyzvou organizace 
zastupující všechny příslušné zúčastněné 
strany, včetně subjektu provozovatelů 
distribučních soustav v Unii a všech 
příslušných zúčastněných stran z odvětví 
vodíku, aby se podílely na procesu 
vypracování scénářů.

3. Agentura zřídí skupinu 
zúčastněných stran pro konzultace 
v rámci procesu přípravy scénářů, včetně 
sítě ENTSO pro elektřinu a sítě ENTSO 
pro zemní plyn, subjektu provozovatelů 
distribučních soustav v Unii, organizací 
zastupujících všechny příslušné zúčastněné 
strany, mj. z odvětví dodávek elektřiny 
a plynu, energetické účinnosti, 
uchovávání energie, energetické 
flexibility, vodíku, vytápění a chlazení, 
a občanské společnosti.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn zveřejní návrh 
zprávy o společných scénářích a předloží 

4. Agentura zveřejní návrh zprávy 
o integrovaném scénáři a předloží jej 
Komisi a výboru  ESABCC k vyjádření 
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jej agentuře a Komisi k vyjádření 
stanoviska.

stanoviska.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do tří měsíců ode dne obdržení 
návrhu zprávy o společných scénářích 
spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultace a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, poskytne agentura 
stanovisko síti ENTSO pro elektřinu, síti 
ENTSO pro zemní plyn a Komisi.

5. Do tří měsíců ode dne obdržení 
návrhu zprávy o integrovaném scénáři 
spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultací a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, poskytne Komise 
své stanovisko agentuře; rovněž výbor 
ESABCC může předložit své stanovisko.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise s náležitým ohledem na 
stanovisko agentury vymezené v odstavci 5 
předloží své stanovisko síti ENTSO pro 
elektřinu a síti ENTSO pro zemní plyn.

vypouští se

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn v souladu se 
stanoviskem Komise upraví svou zprávu 
o společných scénářích, přičemž náležitě 
zohlední stanovisko agentury, a předloží 
aktualizovanou zprávu Komisi ke 
schválení.

7. Agentura upraví svou zprávu 
o integrovaném scénáři, přičemž náležitě 
zohlední stanovisko Komise a případně 
výboru ESABCC a předloží 
aktualizovanou zprávu Komisi ke 
schválení.

Pozměňovací návrh 81
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do dvou týdnů od schválení zprávy 
o společných scénářích Komisí v souladu 
s odstavcem 7 zveřejní síť ENTSO pro 
elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn 
svou zprávu o společných scénářích na 
svých internetových stránkách. Příslušné 
vstupní a výstupní údaje zveřejní 
v dostatečně přesné podobě, přičemž 
náležitě zohlední vnitrostátní právní 
předpisy a příslušné dohody o mlčenlivosti.

8. Do dvou týdnů od schválení zprávy 
o integrovaném scénáři Komisí v souladu 
s odstavcem 7 zveřejní agentura svou 
zprávu o integrovaném scénáři na svých 
internetových stránkách. Příslušné vstupní 
a výstupní údaje zveřejní v dostatečně 
přesné podobě, aby třetí strana dokázala 
výsledky reprodukovat, přičemž náležitě 
zohlední vnitrostátní právní předpisy 
a příslušné dohody o mlčenlivosti.

Pozměňovací návrh 82

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO 
pro zemní plyn každé dva roky zveřejní 
a předloží Komisi a agentuře zprávy 
o nedostatcích v infrastruktuře 
vypracované v rámci desetiletých plánů 
rozvoje sítě pro celou Unii.

Agentura každé dva roky zveřejní 
a předloží Komisi a výboru ESABCC 
zprávu o nedostatcích v infrastruktuře 
vypracovanou v rámci desetiletého plánu 
rozvoje sítě pro celou Unii.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při posuzování nedostatků v infrastruktuře 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO 
pro zemní plyn uplatní zásadu „energetická 
účinnost v první řadě“ a budou přednostně 
zvažovat všechna příslušná řešení 
nesouvisející s infrastrukturou s cílem řešit 
zjištěné nedostatky.

Při posuzování nedostatků v infrastruktuře 
agentura založí svou analýzu na scénářích 
vypracovaných podle článků 11a a 12, 
uplatní zásadu „energetická účinnost 
v první řadě“, posoudí všechna příslušná 
řešení nesouvisející s infrastrukturou, jako 
jsou dobrovolné tržní systémy řízení 
poptávky a renovace budov, s cílem řešit 
zjištěné nedostatky a doporučit jejich 
prioritní provedení, pokud jsou 
považována za efektivnější a nákladově 
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účinnější z hlediska celého systému než 
výstavba nové dodavatelské 
infrastruktury. Ve zprávě se zvláštní 
pozornost věnuje těm nedostatkům 
v infrastruktuře, které mohou mít vliv na 
plnění střednědobých a dlouhodobých cílů 
Unie v oblasti klimatu. Agentura zajistí 
transparentnost odhadů v oblasti poptávky 
po energii použitých pro všechna 
dostupná paliva, z nichž projekt vychází, 
a všech zvažovaných řešení 
nesouvisejících s infrastrukturou, která 
mají zjištěné nedostatky řešit, a důvod, 
proč nebyla provedena.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením svých příslušných zpráv 
provedou síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn rozsáhlé 
konzultace za účasti všech příslušných 
zúčastněných stran, včetně subjektu 
provozovatelů distribučních soustav v Unii 
a všech příslušných zúčastněných stran 
z odvětví vodíku a všech zástupců 
členských států v prioritních koridorech 
vymezených v příloze I.

Před předložením své zprávy provede 
agentura rozsáhlé konzultace za účasti 
všech příslušných zúčastněných stran, 
včetně sítí ENTSO, subjektu provozovatelů 
distribučních soustav v EU, zúčastněných 
stran v oblasti zásobování elektřinou 
a plynem, energetické účinnosti, 
skladování energie, energetické flexibility, 
vodíku, vytápění a chlazení a občanské 
společnosti a všech zástupců členských 
států v prioritních koridorech vymezených 
v příloze I.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn předloží svůj 
návrh zprávy o nedostatcích 
v infrastruktuře agentuře a Komisi 
k vyjádření stanoviska.

2. Agentura předloží svůj návrh 
zprávy o nedostatcích v infrastruktuře 
Komisi a výboru ESABCC k vyjádření 
stanoviska.
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Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do tří měsíců ode dne obdržení 
zprávy o nedostatcích v infrastruktuře 
spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultací a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, poskytne agentura 
stanovisko síti ENTSO pro elektřinu, síti 
ENTSO pro zemní plyn a Komisi.

3. Do tří měsíců ode dne obdržení 
zprávy o nedostatcích v infrastruktuře 
spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultací a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, poskytne Komise 
své stanovisko agentuře; rovněž výbor 
ESABCC může předložit své stanovisko.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise s ohledem na stanovisko 
agentury podle odstavce 3 vypracuje 
a předloží své stanovisko síti ENTSO pro 
elektřinu nebo síti ENTSO pro zemní 
plyn.

vypouští se

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Před zveřejněním závěrečných 
zpráv o nedostatcích v infrastruktuře síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn v souladu se stanoviskem 
Komise upraví své zprávy o nedostatcích 
v infrastruktuře, přičemž náležitě zohlední 
stanovisko agentury.

5. Agentura upraví svou zprávu 
o nedostatcích v infrastruktuře, přičemž 
náležitě zohlední stanovisko Komise 
a případně stanovisko výboru ESABCC. 
Komise schválí zprávu o nedostatcích 
v infrastruktuře před jejím zveřejněním.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději dne 31. prosince 2027 zveřejní 
Komise zprávu o provádění projektů 
společného zájmu a předloží ji 
Evropskému parlamentu a Radě.  Tato 
zpráva obsahuje hodnocení:

Nejpozději dne 31. prosince 2026 zveřejní 
Komise zprávu o provádění projektů 
společného zájmu a předloží ji 
Evropskému parlamentu a Radě. Tato 
zpráva obsahuje hodnocení:

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) účinnosti tohoto nařízení, pokud jde 
o přispění k cílům v oblasti klimatu 
a energie stanoveným pro rok 2030 a 
v dlouhodobějším horizontu k dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050.

h) účinnosti tohoto nařízení, pokud jde 
o přispění k cílům v oblasti klimatu 
a energie stanoveným pro rok 2030 a 
v dlouhodobějším horizontu k dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050, jakož i 
o dlouhodobý cíl v oblasti globální teploty 
stanovený v článku 2 Pařížské dohody, 
a to při zohlednění aktuálních vědeckých 
poznatků, zejména zvláštní zprávy IPCC 
o globálním oteplení o 1,5°C.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení do 
30. června 2027 na základě výsledků 
podávání zpráv a hodnocení podle článku 
22 tohoto nařízení, jakož i zpráv 
o provádění a hodnocení podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/...1a [nařízení o Nástroji pro 
propojení Evropy]. 
___________________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2021/... ze dne ... 2021, 



PE689.773v02-00 170/346 AD\1234717CS.docx

CS

kterým se zřizuje Nástroj pro propojení 
Evropy a zrušují nařízení (EU) 
č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (Úř. věst. 
L ...).

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) obecné, aktualizované informace 
o každém projektu společného zájmu, 
včetně informací zeměpisných a volby 
umístění a směrování, a to i z hlediska 
životního prostředí;

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) veškeré relevantní informace 
o veřejných konzultacích a slyšeních 
uskutečněných v souvislosti s projektem;

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hlavní očekávané přínosy a náklady 
projektů s výjimkou jakýchkoli obchodně 
citlivých informací;

c) hlavní očekávané přínosy, pokud 
jde o snížení emisí skleníkových plynů 
během celého životního cyklu, příspěvek 
k cíli klimatické neutrality v krátkodobém, 
střednědobém a dlouhodobém horizontu a 
k integraci energetického systému, 
a náklady projektů s výjimkou jakýchkoli 
obchodně citlivých informací;

Pozměňovací návrh 95
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Návrh nařízení
Článek 25
Nařízení (ES) č. 715/2009
Čl. 8 – odst. 10 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Každé dva roky síť ENTSO pro zemní 
plyn přijme a zveřejní plán rozvoje sítě pro 
celou Unii uvedený v odst. 3 písm. b). Plán 
rozvoje sítě pro celou Unii zahrnuje 
vytváření modelů integrované sítě, včetně 
vodíkových sítí, vypracovávání scénářů, 
výhled přiměřenosti výrobních kapacit 
v Evropě a posouzení odolnosti soustavy.“

„Každé dva roky síť ENTSO pro zemní 
plyn zpřístupní veškeré relevantní údaje 
pro agenturu ACER a pro integrovaný 
plán rozvoje sítě pro celou Unii uvedený 
v odst. 3 písm. b). Integrovaný plán 
rozvoje sítě pro celou Unii zahrnuje 
vytváření modelů integrované sítě, včetně 
vodíkových sítí a sítí dálkového vytápění 
a chlazení, vypracovávání scénářů, výhled 
přiměřenosti výrobních kapacit v Evropě 
a posouzení odolnosti soustavy. Plán bude 
v souladu s cíli Unie v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 
a dlouhodobými scénáři směřujícími ke 
klimatické neutralitě.“

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – bod 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené členské státy: Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Německo, Lotyšsko, Litva, Polsko 
a Švédsko.

Dotčené členské státy: Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Německo, Lotyšsko, Litva, 
Nizozemsko, Polsko a Švédsko.

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mořská elektrizační soustava v severních 
mořích („NSOG“): rozvoj integrované 
soustavy pro výrobu elektřiny a s ní 
spojeného propojovacího vedení na 
otevřeném moři v oblasti Severního moře, 
Irského moře, kanálu La Manche 
a sousedních vod za účelem přenosu 

Mořské elektrizační soustavy v severních 
mořích („NSOG“): rozvoj integrovaných 
soustav pro výrobu elektřiny a vodíku 
s nimi spojeného propojovacího vedení na 
otevřeném moři v oblasti Severního moře, 
Irského moře, kanálu La Manche 
a sousedních vod za účelem přenosu 
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elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na 
moři do míst spotřeby a úložišť 
a zvyšování přeshraniční výměny 
elektrické energie.

elektřiny a vodíku z obnovitelných zdrojů 
energie na moři do míst spotřeby a úložišť 
a zvyšování přeshraniční výměny energie 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mořská elektrizační soustava v rámci plán 
propojení baltského trhu s energií 
(„BEMIP offshore“): rozvoj integrované 
soustavy pro výrobu elektřiny a s ní 
spojeného propojovacího vedení na 
otevřeném moři v oblasti Baltského moře 
a sousedních vod za účelem přenosu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na 
moři do míst spotřeby a úložišť 
a zvyšování přeshraniční výměny 
elektrické energie.

Mořské elektrizační soustavy v rámci 
plánu propojení baltského trhu s energií 
(„BEMIP offshore“): rozvoj integrovaných 
soustav pro výrobu elektřiny a vodíku a 
s nimi spojeného propojovacího vedení na 
otevřeném moři v oblasti Baltského moře 
a sousedních vod za účelem přenosu 
elektřiny a vodíku z obnovitelných zdrojů 
energie na moři do míst spotřeby a úložišť 
a zvyšování přeshraniční výměny energie 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jižní a východní mořská elektrizační 
soustava: rozvoj integrované soustavy pro 
výrobu elektřiny a s ní spojeného 
propojovacího vedení na otevřeném moři 
v oblasti Středozemního moře, Černého 
moře a sousedních vod za účelem přenosu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na 
moři do míst spotřeby a úložišť 
a zvyšování přeshraniční výměny 
elektrické energie.

Jižní a východní mořské elektrizační 
soustavy: rozvoj integrovaných soustav 
pro výrobu elektřiny a vodíku a s nimi 
spojeného propojovacího vedení na 
otevřeném moři v oblasti Středozemního 
moře, Černého moře a sousedních vod za 
účelem přenosu elektřiny a vodíku 
z obnovitelných zdrojů energie na moři do 
míst spotřeby a úložišť a zvyšování 
přeshraniční výměny energie 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 7 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mořská elektrizační soustava jihozápadní 
Evropy: rozvoj integrované soustavy pro 
výrobu elektřiny a s ní spojeného 
propojovacího vedení na otevřeném moři 
ve vodách severního Atlantského oceánu 
za účelem přenosu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie na moři do 
míst spotřeby a úložišť a zvyšování 
přeshraniční výměny elektrické energie.

Mořská elektrizační soustava jihozápadní 
Evropy: rozvoj soustavy pro výrobu 
elektřiny nebo rozvoj integrované soustavy 
pro výrobu elektřiny a s nimi spojeného 
propojovacího vedení na otevřeném moři 
ve vodách severního Atlantského oceánu 
za účelem přenosu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie na moři do 
míst spotřeby a úložišť a zvyšování 
přeshraniční výměny elektrické energie.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zavádění inteligentních elektrizačních 
soustav: zavedení technologií 
inteligentních sítí v celé Unii s cílem 
efektivně začlenit chování a akce všech 
uživatelů připojených k elektrické síti, a to 
zejména výrobu velkého množství 
elektřiny z obnovitelných nebo 
distribuovaných zdrojů energie, a odezvu 
na straně poptávky, kterou poskytují 
spotřebitelé.

Zavádění inteligentních elektrizačních 
soustav: zavedení technologií 
inteligentních sítí v celé Unii s cílem 
efektivně začlenit chování a akce všech 
uživatelů připojených k elektrické síti, a to 
zejména výrobu velkého množství 
elektřiny z distribuovaných obnovitelných 
zdrojů energie a všechny dostupné tržní 
dobrovolné zdroje flexibility, včetně 
skladování energie, energetické účinnosti, 
odezvy na straně poptávky a elektrických 
vozidel a součástí a zařízení ke zvýšení 
kvality elektrické energie a bezpečnosti 
provozu.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 12 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeshraniční síť pro přepravu oxidu 
uhličitého: rozvoj přepravní infrastruktury 
oxidu uhličitého mezi členskými státy 
a sousedními třetími zeměmi s ohledem na 
rozvoj zachycování a ukládání oxidu 

Sítě pro přepravu oxidu uhličitého: rozvoj 
přepravní infrastruktury oxidu uhličitého 
zachyceného z průmyslových klastrů 
s neodstranitelnými emisemi za účelem 
geologického ukládání.
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uhličitého.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 13 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Inteligentní plynárenské soustavy: 
zavedení technologií inteligentních 
plynárenských soustav v celé Unii s cílem 
efektivně začlenit do plynárenské sítě 
rozmanité obnovitelné zdroje plynu 
a zdroje plynu s nízkým obsahem uhlíku, 
podporovat zavádění inovativních řešení 
pro správu sítí a usnadnění integrace 
inteligentního energetického systému 
a odezvy na straně poptávky.

Inteligentní plynárenské soustavy: 
zavedení inteligentních technologií v celé 
Unii s cílem efektivně začlenit do sítě 
obnovitelné zdroje plynu v souladu 
s definicemi a kritérii udržitelnosti a úspor 
emisí skleníkových plynů stanovenými ve 
směrnici (EU) 2018/2001 a vodík 
vyrobený z elektrolyzérů, které splňují 
požadavky na úspory emisí skleníkových 
plynů během životního cyklu stanovené 
v příloze II bodě 4, podporovat zavádění 
inovativních řešení pro správu sítí 
a usnadnění integrace inteligentního 
energetického systému a odezvy na straně 
poptávky.

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Sítě vytápění a chlazení: výstavba, 
rozšíření nebo renovace sítí vytápění 
a chlazení využívajících teplo a chlad 
z obnovitelných zdrojů energie, jako jsou 
geotermální a solární termální zdroje, 
tepelná čerpadla, a z nevyhnutelných 
zdrojů nadbytečného tepla a chladu, jakož 
i skladovacích a konverzních zařízení 
a jejich příslušenství.
Dotčené členské státy: všechny. 

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nadzemní přenosové vedení 
vysokého napětí, pokud je zkonstruováno 
pro napětí 220 kV nebo více, a podzemní 
a podmořské přenosové kabely, pokud byly 
zkonstruovány pro napětí 150 kV nebo 
více;

a) nadzemní, podzemní a podmořské 
přenosové a distribuční kabely;

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení na skladování elektřiny pro 
trvalé nebo dočasné skladování elektřiny 
v nadzemní či podzemní infrastruktuře 
nebo v geologických úložištích za 
předpokladu, že jsou přímo připojena 
k přenosovému vedení vysokého napětí 
zkonstruovanému pro napětí 110 kV či 
více;

b) zařízení na skladování elektřiny pro 
trvalé nebo dočasné skladování elektřiny 
v nadzemní či podzemní infrastruktuře 
nebo v geologických úložištích za 
předpokladu, že mají kapacitu 30 MW či 
více;

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) systémy a součásti, které integrují 
informační a komunikační technologie 
prostřednictvím operačních digitálních 
platforem, kontrolní systémy a technologie 
senzorů jak na úrovni přenosu, tak na 
úrovni distribuce středního napětí a jejichž 
cílem je účinnější a inteligentnější síť pro 
přenos a distribuci elektřiny a větší 
kapacita pro integraci nových forem 
výroby, skladování a spotřeby stejně jako 
usnadnění nových obchodních modelů 
a struktur trhu;

d) systémy a součásti, které integrují 
informační a komunikační technologie 
prostřednictvím operačních digitálních 
platforem, kontrolní systémy a technologie 
senzorů na úrovni přenosu, distribuce 
středního a nízkého napětí,  a jejichž cílem 
je stabilnější, flexibilnější, bezpečnější, 
účinnější a inteligentnější síť pro přenos 
a distribuci elektřiny a vyšší kvalita 
elektrické energie, provozní bezpečnost 
a kapacita pro integraci nových forem 
výroby, skladování, elektrických vozidel 
a spotřeby stejně jako usnadnění nových 
obchodních modelů a struktur trhu; to 
zahrnuje součásti poskytující služby 
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setrvačnosti, umělé setrvačnosti, 
poruchového proudu, kapacity pro tvorbu 
sítě, regulaci napětí, regulaci frekvence, 
ochranu a monitorování;

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré následující vybavení nebo 
veškerá zařízení, jejichž cílem je umožnit 
a usnadnit integraci obnovitelných 
a nízkouhlíkových plynů (včetně 
biomethanu, vodíku nebo syntetického 
methanu) do sítě: digitální systémy 
a součásti, které integrují informační 
a komunikační technologie, kontrolní 
systémy a technologie senzorů, jejichž 
cílem je umožnit interaktivní a inteligentní 
monitorování, měření, kontrolu kvality 
a řízení výroby, přenosu, distribuce 
a spotřeby plynu v rámci plynárenské sítě.  
Tyto projekty mohou rovněž zahrnovat 
vybavení umožňující zpětné toky z úrovně 
distribuce na úroveň přenosu a související 
nezbytnou modernizaci stávající sítě;

a) veškeré následující vybavení nebo 
veškerá zařízení, jejichž cílem je umožnit 
a usnadnit integraci obnovitelných plynů 
do sítě: digitální systémy a součásti, které 
integrují informační a komunikační 
technologie, kontrolní systémy 
a technologie senzorů, jejichž cílem je 
umožnit interaktivní a inteligentní 
monitorování, měření, kontrolu kvality 
a řízení výroby, distribuce a spotřeby plynu 
v rámci sítě. Tyto projekty mohou rovněž 
zahrnovat vybavení umožňující zpětné 
toky z úrovně distribuce na úroveň přenosu 
a související nezbytnou modernizaci 
stávající sítě;

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přenosové potrubí pro přepravu 
vodíku umožňující transparentní 
a nediskriminační přístup více uživatelům 
sítě, které tvoří především vysokotlaké 
vodíkové potrubí s výjimkou potrubí pro 
místní distribuci vodíku;

a) potrubí pro přepravu a distribuci 
vodíku připojené k elektrolyzérům, jejichž 
produkce splňuje požadavky na úspory 
emisí skleníkových plynů během životního 
cyklu stanovené v bodě 4, umožňující 
transparentní a nediskriminační přístup 
více uživatelům sítě;

Pozměňovací návrh 110
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Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zařízení pro příjem, skladování 
a opětovné zplyňování nebo dekompresi 
zkapalněného vodíku nebo vodíku 
začleněného do jiných chemických látek 
za účelem vstřikování vodíku do sítě;

c) zařízení pro příjem, skladování 
a opětovné zplyňování nebo dekompresi 
zkapalněného vodíku za účelem 
vstřikování vodíku do sítě;

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) elektrolyzéry: i) které mají kapacitu 
minimálně 100 MW; ii) jejichž výroba 
odpovídá požadavku na úspory emisí 
skleníkových plynů během životního cyklu 
ve výši 70 % v porovnání s hodnotou 
referenčního fosilního paliva 94g 
CO2e/MJ, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 2 
a příloze V směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/2001. 
Úspory emisí skleníkových plynů během 
životního cyklu se počítají s využitím 
metodologie uvedené v čl. 28 odst. 5 
směrnice (EU) 2018/2001 nebo případně 
s využitím normy ISO 14067 nebo ISO 
14064-1. Kvantifikované úspory emisí 
skleníkových plynů během životního cyklu 
jsou v příslušných případech ověřovány 
v souladu s článkem 30 směrnice (EU) 
2018/2001 nebo nezávislou třetí stranou; 
a iii) které mají rovněž funkci související 
se sítí;

a) elektrolyzéry: i) které mají kapacitu 
minimálně 20 MW, ii) jejichž výroba 
splňuje technická screeningová kritéria 
stanovená v rámci nařízení (EU) 
2020/852. Úspory emisí skleníkových 
plynů během životního cyklu se počítají 
s využitím metodologie uvedené v čl. 28 
odst. 5 směrnice (EU) 2018/2001 nebo 
případně s využitím normy ISO 14067 
nebo ISO 14064-1. Kvantifikované úspory 
emisí skleníkových plynů během životního 
cyklu jsou v příslušných případech 
ověřovány v souladu s článkem 30 
směrnice (EU) 2018/2001 nebo nezávislou 
třetí stranou; a iii) které mají rovněž funkci 
související se sítí;

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyhrazené potrubí jiné než těžební a) vyhrazené potrubí sloužící 
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plynovodní síť sloužící k přepravě oxidu 
uhličitého z více než jednoho zdroje, např. 
průmyslová zařízení (včetně elektráren), 
která produkují oxid uhličitý na základě 
spalování nebo jiných chemických reakcí 
sloučenin obsahujících fosilní či nefosilní 
uhlík za účelem trvalého geologického 
uložení oxidu uhličitého podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES61;

k přepravě oxidu uhličitého z více než 
jednoho průmyslového zdroje, které 
produkují nevyhnutelně oxid uhličitý na 
základě spalování nebo jiných chemických 
reakcí sloučenin obsahujících fosilní či 
nefosilní uhlík za účelem geologického 
uložení oxidu uhličitého podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES61;

__________________ __________________
61 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114. 61 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114.

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) v oblasti sítí vytápění a chlazení: 
veškeré následující vybavení nebo veškerá 
zařízení, jejichž cílem je umožnit 
a usnadnit integraci tepla a chladu 
z obnovitelných zdrojů energie a ze zdrojů 
nevyhnutelného nadbytečného tepla do 
sítě: potrubí vybavené systémy 
a součástmi, které integrují informační 
a komunikační technologie, kontrolní 
systémy a technologie senzorů, jejichž 
cílem je umožnit interaktivní 
a inteligentní monitorování, měření, 
kontrolu teploty a řízení výroby, distribuce 
a spotřeby tepla a chlazení v rámci sítě; 
tyto projekty mohou rovněž zahrnovat 
vybavení umožňující integraci skladování 
tepla, místního skladování tepla či 
chladu/ledu z úrovně distribuce 
a související nezbytnou modernizaci 
stávající sítě, aby bylo možné obousměrné 
dálkové vytápění a chlazení, jakož 
i konverzní zařízení.

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o projekty v oblasti energetické 
infrastruktury spadajících do pravomoci 
vnitrostátních regulačních orgánů, každá 
skupina se skládá ze zástupců členských 
států, vnitrostátních regulačních orgánů, 
provozovatelů přepravních soustav, stejně 
jako ze zástupců Komise, agentury 
a evropské sítě provozovatelů přenosových 
soustav elektřiny nebo případně evropské 
sítě provozovatelů plynárenských 
přepravních soustav.

Pokud jde o projekty v oblasti energetické 
infrastruktury spadající do pravomoci 
vnitrostátních regulačních orgánů, každá 
skupina se skládá ze zástupců členských 
států, vnitrostátních regulačních orgánů, 
provozovatelů přepravních soustav 
a provozovatelů distribučních soustav, 
stejně jako ze zástupců Komise, agentury, 
evropské sítě provozovatelů přenosových 
soustav elektřiny a případně subjektu 
provozovatelů distribučních soustav v EU.

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Každá skupina podle potřeby za 
účelem provádění příslušné priority 
uvedené v příloze I přizve předkladatele 
projektu, který je potenciálně způsobilý pro 
zařazení mezi projekty společného zájmu, 
jakož i zástupce vnitrostátních orgánů 
veřejné správy, regulačních orgánů 
a provozovatelů přenosových soustav ze 
třetích zemí. Rozhodnutí přizvat zástupce 
třetích zemí se přijímá na základě 
konsenzu.

4) Každá skupina podle potřeby za 
účelem provádění příslušné priority 
uvedené v příloze I přizve předkladatele 
projektu, který je potenciálně způsobilý pro 
zařazení mezi projekty společného zájmu, 
jakož i zástupce vnitrostátních orgánů 
veřejné správy, regulačních orgánů, 
místních orgánů a dotčených obyvatel 
a komunit, nebo jejich sdružení, 
organizací nebo skupin ze třetích zemí. 
Rozhodnutí přizvat zástupce třetích zemí se 
přijímá na základě konsenzu.

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Každá skupina podle potřeby přizve 
organizace zastupující příslušné zúčastněné 
strany (a bude-li to považováno za vhodné, 
přímo zúčastněné strany) včetně výrobců, 
provozovatelů distribučních soustav, 

5) Každá skupina podle potřeby přizve 
organizace zastupující příslušné zúčastněné 
strany, a bude-li to považováno za vhodné, 
přímo zúčastněné strany, včetně výrobců, 
nezávislých odborníků, provozovatelů 
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dodavatelů a spotřebitelů a organizací na 
ochranu životního prostředí. Pokud to bude 
relevantní pro plnění jejích úkolů, může 
skupina organizovat slyšení nebo 
konzultace.

distribučních soustav, dodavatelů, 
spotřebitelů, organizací na ochranu 
životního prostředí, a dotčené obyvatele 
a komunity a jejich sdružení, organizace 
nebo skupiny. Před vypracováním návrhu 
regionálního seznamu a v době, kdy 
budou všechny možnosti ještě otevřené, 
uspořádá každá skupina veřejnou 
konzultaci o regionálním seznamu. 
Skupiny zahrnou do konzultací dotčené 
obyvatele a komunity a jejich sdružení, 
organizace nebo skupiny. Stanoviska 
vyjádřená během konzultace se zohlední 
při přípravě seznamu. Skupiny zveřejní 
zprávu shrnující vyjádřená stanoviska, 
způsob jejich zohlednění a odůvodnění, 
proč nebyla některá stanoviska 
zohledněna. Pokud to bude relevantní pro 
plnění jejích úkolů a pro zajištění účinné 
veřejné účasti místních subjektů, může 
skupina rovněž organizovat jiná slyšení 
nebo konzultace.

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Pokud jde o schůze skupiny, 
Komise na platformě přístupné 
zúčastněným stranám zveřejní vnitřní 
pravidla, aktualizovaný seznam členských 
organizací, pravidelně aktualizované 
informace o pokroku činnosti, programy 
jednání a v případě dostupnosti i zápisy 
z jednání. Jednání rozhodovacích orgánů 
skupin a řazení projektů v souladu s čl. 4 
odst. 5 jsou důvěrná.

6) Pokud jde o schůze skupiny, 
Komise na veřejné platformě zveřejní 
zprávu přístupnou veřejnosti, která 
obsahuje alespoň: popis projektů, vnitřní 
pravidla, aktualizovaný seznam členských 
organizací, pravidelně aktualizované 
informace o pokroku činnosti, programy 
jednání, seznamy účastníků jednání 
i zápisy z jednání. Pro každé jednání se 
vypracují a zveřejní seznamy účastníků, 
pořady jednání a zápisy z jednání. Tato 
zpráva obsahuje podrobné odůvodnění 
toho, jak by projekty přispěly k dosažení 
cílů Unie v oblasti klimatu a energetiky do 
roku 2030 a cíle klimatické neutrality. 
Obsahuje rovněž přehled opatření 
přijatých k zajištění plného začlenění 
a účasti místních obyvatel 
a marginalizovaných komunit. Jednání 
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rozhodovacích orgánů skupin a řazení 
projektů v souladu s čl. 4 odst. 5 se 
zaznamenají do zápisu z jednání 
a zveřejní.

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u projektů, které dosáhly 
dostatečného stupně zralosti, analýzu 
nákladů a přínosů pro konkrétní projekt na 
základě metodiky vyvinuté evropskou sítí 
provozovatelů elektrických přenosových 
soustav („síť ENTSO pro elektřinu“) 
a evropskou sítí provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav („síť 
ENTSO pro zemní plyn“) podle článku 11; 
a

c) u projektů, které dosáhly 
dostatečného stupně zralosti, analýzu 
nákladů a přínosů pro konkrétní projekt na 
základě metodiky vyvinuté agenturou 
podle článku 11; a

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Všichni příjemci zachovávají 
důvěrnost informací, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu.

2) informace obsažené v žádosti 
o projekt společného zájmu se zveřejní na 
specializovaných internetových stránkách 
projektu uvedených v čl. 9 odst. 7, přičemž 
se zohlední důvěrnost informací, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu.

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Navrhované projekty společného 
zájmu v oblasti přenosu a skladování 
elektřiny spadající do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. a), 

3) Navrhované projekty společného 
zájmu a projekty ve společném zájmu jsou 
součástí nejnovějšího dostupného 
celounijního desetiletého plánu rozvoje 
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b), c) a e) jsou projekty, které jsou součástí 
nejnovějšího dostupného desetiletého plánu 
rozvoje sítě pro elektřinu vypracovaného 
sítí ENTSO pro elektřinu podle článku 30 
nařízení (EU) 2019/943. Navrhované 
projekty společného zájmu v oblasti 
přenosu a skladování elektřiny spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. e) jsou projekty, které vyplývají 
z plánu rozvoje integrované pobřežní sítě 
uvedeného v čl. 14 odst. 2 a jsou s ním 
v souladu.

sítě vypracovaného agenturou. 
Navrhované projekty společného zájmu 
v oblasti přenosu a skladování elektřiny 
a vodíkové soustavy spadající do kategorií 
stanovených v příloze II bodě 1 písm. e) 
jsou projekty, které vyplývají z plánu 
rozvoje integrované pobřežní sítě 
uvedeného v čl. 14 odst. 2 a jsou s ním 
v souladu.

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Navrhované projekty společného 
zájmu v oblasti vodíku spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 3 
jsou ode dne 1. ledna 2024 projekty, které 
jsou součástí nejnovějšího dostupného 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro zemní 
plyn vypracovaného sítí ENTSO pro 
zemní plyn podle článku 8 nařízení (ES) 
č. 715/2009.

vypouští se

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dne 30. června 2022 a následně pro 
každé desetileté plány rozvoje sítě vydá síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn aktualizované pokyny pro 
zahrnutí projektů do příslušných 
desetiletých plánů rozvoje sítě uvedených 
v bodech 3 a 4, aby bylo zajištěno rovné 
zacházení a transparentnost procesu. 
U všech projektů zahrnutých do unijního 
seznamu projektů společného zájmu 
platného v dané době pokyny stanoví 

Do dne 30. června 2022 a následně pro 
každé desetileté celounijní plány rozvoje 
sítě vydá agentura aktualizované pokyny 
pro zahrnutí projektů do celounijního 
desetiletého plánu rozvoje sítě uvedeného 
v bodě 3, aby bylo zajištěno rovné 
zacházení a transparentnost procesu. 
U všech projektů zahrnutých do unijního 
seznamu projektů společného zájmu 
platného v dané době pokyny stanoví 
zjednodušený proces poskytování údajů do 
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zjednodušený proces začlenění do 
celounijních desetiletých plánů rozvoje 
sítě formou automatického začlenění 
s přihlédnutím k dokumentaci a údajům, 
které již byly předloženy během 
předchozích procesů vytváření 
celounijních desetiletých plánů rozvoje 
sítě, pokud informace v nich uvedené 
zůstávají v platnosti.

celounijního desetiletého plánu rozvoje 
sítě s přihlédnutím k dokumentaci 
a údajům, které již byly předloženy během 
předchozího procesu vytváření 
celounijního desetiletého plánu rozvoje 
sítě, pokud informace v něm uvedené 
zůstávají v platnosti.

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO 
pro zemní plyn konzultují s Komisí 
a agenturou své příslušné návrhy pokynů 
pro zařazení projektů do celounijních 
desetiletých plánů rozvoje sítě 
a doporučení Komise a agentury před 
zveřejněním konečných pokynů náležitě 
zohlední.

Agentura konzultuje s Komisí a výborem 
ESABCC návrhy pokynů pro zařazení 
projektů do celounijního desetiletého 
plánu rozvoje sítě a doporučení Komise 
a, jsou-li k dispozici, výboru ESABCC 
před zveřejněním konečných pokynů 
náležitě zohlední.

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Navrhované projekty přepravy 
oxidu uhličitého spadající do kategorie 
stanovené v příloze II bodě 5 jsou 
předkládány jako součást plánu rozvoje 
infrastruktury přeshraniční přepravy 
a ukládání oxidu uhličitého 
vypracovaného nejméně dvěma členskými 
státy, který má být předložen Komisi 
dotčenými členskými státy nebo subjekty 
určenými těmito členskými státy.

6) Navrhované projekty přepravy 
oxidu uhličitého spadající do kategorie 
stanovené v příloze II bodě 5 jsou 
předkládány Komisi dotčenými členskými 
státy nebo subjekty určenými těmito 
členskými státy.

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) Do jednoho měsíce ode dne, kdy 
rozhodovací orgán každé skupiny obdrží 
stanovisko agentury, přijme tento orgán 
vlastní konečný regionální seznam 
projektů, přičemž dodrží ustanovení čl. 3 
odst. 3, na základě návrhu skupiny a při 
zohlednění stanoviska agentury 
a hodnocení vnitrostátních regulačních 
orgánů předložených v souladu s bodem 7, 
nebo hodnocení Komise, pokud jde 
o projekty nespadající do kompetence 
vnitrostátních regulačních orgánů navržené 
v souladu s bodem 8. Skupiny předloží 
konečný regionální seznam Komisi 
společně s veškerými stanovisky, jak 
stanoví bod 9.

13) Do jednoho měsíce ode dne, kdy 
rozhodovací orgán každé skupiny obdrží 
stanovisko agentury, přijme tento orgán 
vlastní konečný regionální seznam 
projektů, přičemž dodrží ustanovení čl. 3 
odst. 3, na základě návrhu skupiny a při 
zajištění souladu se stanoviskem agentury 
a hodnocením vnitrostátních regulačních 
orgánů předloženým v souladu s bodem 7, 
nebo hodnocení Komise, pokud jde 
o projekty nespadající do kompetence 
vnitrostátních regulačních orgánů navržené 
v souladu s bodem 8. Skupiny předloží 
konečný regionální seznam Komisi 
společně s veškerými stanovisky, jak 
stanoví bod 9.

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) Pokud by na základě obdržených 
regionálních seznamů a po zohlednění 
stanoviska agentury celkový počet 
navrhovaných projektů společného zájmu 
na seznamu Unie překročil zvládnutelnou 
hranici, Komise po konzultaci s každou 
dotčenou skupinou zváží, zda zahrnout na 
seznam Unie projekty, jimž bylo danou 
skupinou v souladu s řazením projektů 
podle čl. 4 odst. 5 určeno nejnižší pořadí.

14) Pokud by na základě obdržených 
regionálních seznamů a po zohlednění 
stanoviska agentury celkový počet 
navrhovaných projektů společného zájmu 
na seznamu Unie překročil zvládnutelnou 
hranici v některé kategorii, Komise 
a Evropský parlament po konzultaci 
s každou dotčenou skupinou zváží, zda 
zahrnout na seznam Unie projekty, jimž 
bylo danou skupinou v souladu s řazením 
projektů podle čl. 4 odst. 5 určeno nejnižší 
pořadí v dané kategorii.

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Projekt s významným 1) Projekt s významným 
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přeshraničním dopadem je projekt na 
území členského státu, který splňuje 
následující podmínky:

přeshraničním dopadem nebo 
reprodukovatelností je projekt na území 
členského státu, který splňuje následující 
podmínky:

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u přenosu elektřiny projekt zvyšuje 
přenosovou kapacitu sítě či kapacitu 
dostupnou pro obchodní toky na hranici 
daného členského státu s jedním nebo více 
jinými členskými státy, čímž zvyšuje 
přeshraniční přenosovou kapacitu sítě na 
hranici daného členského státu s jedním 
nebo více jinými členskými státy nejméně 
o 500 MW oproti situaci, kdy by nedošlo 
k uvedení projektu do provozu;

a) u přenosu a distribuce elektřiny 
projekt zvyšuje nebo zachovává či má za 
následek zvýšení nebo zachování 
přenosové kapacity sítě nebo kapacity 
dostupné pro obchodní toky na hranici 
daného členského státu s jedním nebo více 
jinými členskými státy oproti situaci, kdy 
nedošlo k uvedení projektu do provozu;
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Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u skladování elektrické energie 
projekt poskytuje nejméně 225 MW 
instalované kapacity a má skladovací 
kapacitu, která umožňuje čistou roční 
výrobu elektrické energie ve výši 250 
gigawatthodin ročně;

b) u skladování elektrické energie 
projekt poskytuje nejméně 30 MW 
instalované kapacity;

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u inteligentních elektrizačních 
soustav je projekt určen pro zařízení 
a vybavení vysokého a středně vysokého 
napětí. Zahrnuje provozovatele 
přenosových soustav, provozovatele 
přenosových a distribučních soustav nebo 
provozovatele distribučních soustav 
alespoň ze dvou členských států. 
Provozovatelé distribučních soustav 
mohou být zapojeni pouze s podporou 
provozovatelů přenosových soustav 
minimálně ze dvou členských států, kteří 
jsou úzce spojeni s projektem a zajišťují 
interoperabilitu. Projekt pokrývá nejméně 
50 000 uživatelů, výrobců, spotřebitelů 
nebo samovýrobců elektřiny v oblasti 
spotřeby alespoň 300 gigawatthodin 
ročně, z nichž nejméně 20 % pochází 
z proměnlivých obnovitelných zdrojů;

c) u inteligentních elektrizačních 
soustav projekt vede k tomu, že na 
veškerých hranicích členských států, 
v nichž je projekt realizován nebo kde je 
možné jej replikovat, se zabrání investicím 
do přenosové kapacity sítí ve výši nejméně 
200 MW, což doloží alespoň jeden dopis 
podpory ze strany alespoň jednoho 
provozovatele soustavy v jiném členském 
státě;

Pozměňovací návrh 131

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

d) u přenosu vodíku projekt umožňuje 
přenos vodíku přes hranice dotčených 
členských států nebo zvyšuje stávající 
kapacitu přeshraniční přepravy vodíku na 
hranici mezi dvěma členskými státy 
nejméně o 10 % ve srovnání se situací před 
uvedením projektu do provozu, a projekt 
důvěryhodně prokazuje, že je nezbytnou 
součástí plánované přeshraniční vodíkové 
sítě a podává dostatečný důkaz 
o stávajících plánech a spolupráci se 
sousedními zeměmi a provozovateli sítí;

d) u přepravy a distribuce vodíku 
projekt umožňuje přepravu vodíku přes 
hranice dotčených členských států nebo 
zvyšuje stávající kapacitu přeshraniční 
přepravy vodíku na hranici mezi dvěma 
členskými státy nejméně o 10 % ve 
srovnání se situací před uvedením projektu 
do provozu a projekt důvěryhodně 
prokazuje, že je nezbytnou součástí 
plánované přeshraniční vodíkové sítě 
a podává dostatečný důkaz o stávajících 
plánech a spolupráci se sousedními 
zeměmi a provozovateli sítí, nebo projekt 
slouží alespoň dvěma oborovým klastrům 
nebo multimodálním přepravním uzlům;

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) u zařízení pro skladování nebo 
příjem vodíku uvedených v příloze II bodě 
3 je cílem projektu přímo či nepřímo 
zásobovat nejméně dva členské státy;

e) u zařízení pro skladování nebo 
příjem vodíku uvedených v příloze II bodě 
3 je cílem projektu přímo či nepřímo 
zásobovat nejméně dva členské státy nebo 
nejméně dva oborové klastry nebo 
multimodální přepravní uzly;

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) u elektrolyzérů poskytuje projekt 
instalovaný výkon minimálně 100 MW 
a přináší výhody přímo nebo nepřímo 
nejméně dvěma členským státům;

f) u elektrolyzérů poskytuje projekt 
instalovaný výkon nejméně 20 MW 
a přináší výhody přímo či nepřímo alespoň 
dvěma členským státům nebo alespoň 
dvěma oborovým klastrům nebo 
multimodálním přepravním uzlům;

Pozměňovací návrh 134
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Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) u inteligentních plynárenských 
soustav projekt zahrnuje provozovatele 
přenosových soustav, provozovatele 
přenosových a distribučních soustav nebo 
provozovatele distribučních soustav 
alespoň ze dvou členských států. 
Provozovatelé distribučních soustav 
mohou být zapojeni pouze s podporou 
provozovatelů přenosových soustav 
minimálně ze dvou členských států, kteří 
jsou úzce spojeni s projektem a zajišťují 
interoperabilitu.

g) u inteligentních plynárenských 
soustav projekt vede k tomu, že se 
v dotčeném členském státě zamezí 
investicím do přeshraniční infrastruktury 
a sníží dovoz paliv do Unie a k tomu, že 
plyn z fosilních paliv bude nahrazen 
kapacitou plynu z obnovitelných zdrojů, 
přičemž je možné daný projekt replikovat i 
v jiném členském státě, jak doloží alespoň 
jeden podpůrný dopis ze strany alespoň 
jednoho provozovatele soustavy, který se 
nachází na území jiného členského státu;

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) u sítí vytápění a chlazení projekt 
vede k tomu, že se v dotčeném členském 
státě zamezí investicím do přeshraniční 
infrastruktury a sníží dovoz paliv do Unie, 
a má kapacitu na výrobu tepla alespoň [X] 
MW nebo kapacitu chlazení alespoň [Y] 
MW nebo je možné projekt replikovat 
v jiných členských státech, jak doloží 
alespoň jeden podpůrný dopis ze strany 
alespoň jednoho provozovatele soustavy, 
který se nachází na území jiného 
členského státu;

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) u sítí pro přepravu oxidu 
uhličitého projekt umožňuje propojení 
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alespoň dvou oborových klastrů, které se 
nachází v alespoň dvou rozdílných 
členských státech a v rámci nichž je 
snížení emisí velmi obtížné.

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) u projektů vzájemného zájmu 
v kategorii stanovené v příloze II bodě 3 
projekt v oblasti vodíku umožňuje přenos 
vodíku na hranici členského státu s jednou 
nebo více třetími zeměmi a na základě 
specifických kritérií vyjmenovaných v čl. 4 
odst. 3 se doloží, že přináší významné 
výhody nejméně dvěma členským státům. 
Výpočet výhod pro členské státy provádí 
a zveřejňuje síť ENTSO pro zemní plyn 
v rámci celounijního desetiletého plánu 
rozvoje sítě;

b) u projektů vzájemného zájmu 
v kategorii stanovené v příloze II bodě 3 
projekt v oblasti vodíku umožňuje přenos 
vodíku na hranici členského státu s jednou 
nebo více třetími zeměmi a na základě 
specifických kritérií vyjmenovaných v čl. 4 
odst. 3 se doloží, že přináší významné 
výhody nejméně dvěma členským státům. 
Výpočet výhod pro členské státy provádí 
a zveřejňuje agentura v rámci celounijního 
desetiletého plánu rozvoje sítě;

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) u přenosu elektřiny na základě 
odhadu rozsahu kapacity na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů energie (na základě 
technologií a v megawattech), které jsou na 
základě projektu propojeny a přenášeny, 
v porovnání s rozsahem plánované celkové 
výrobní kapacity elektřiny z těchto typů 
obnovitelných zdrojů energie v dotčeném 
členském státě v roce 2030 v souladu 
s integrovanými vnitrostátními plány 
v oblasti energetiky a klimatu 
předloženými členskými státy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199962;

i) u přenosu a distribuce elektřiny na 
základě odhadu rozsahu kapacity na 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
energie (na základě technologií a 
v megawattech), které jsou na základě 
projektu propojeny a přenášeny, 
v porovnání s rozsahem plánované celkové 
výrobní kapacity elektřiny z těchto typů 
obnovitelných zdrojů energie v dotčeném 
členském státě v roce 2030 v souladu 
s integrovanými vnitrostátními plány 
v oblasti energetiky a klimatu 
předloženými členskými státy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199962;
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__________________ __________________
62  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013, 
Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1.

62  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013, 
Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1.

Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelnost měřená na základě 
přispění projektu: ke snížení emisí 
skleníkových plynů v různých typech 
konečného použití, jako je průmysl nebo 
doprava, k flexibilitě a možnosti sezónního 
skladování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů nebo k začlenění 
vodíku z obnovitelných zdrojů;

a) udržitelnost měřená na základě 
přispění projektu: ke snížení emisí 
skleníkových plynů v různých typech 
konečného použití, jako je průmysl nebo 
doprava, v rámci nichž lze snížení emisí 
dosáhnout jen stěží, k flexibilitě 
a možnosti sezónního skladování elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů a 
k začlenění vodíku z obnovitelných zdrojů;

Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úroveň udržitelnosti měřená na 
základě hodnocení podílu obnovitelných 
a nízkouhlíkových plynů integrovaných 
do plynárenské sítě, souvisejících úspor 
emisí skleníkových plynů na celkové 
dekarbonizaci systému a náležitého 
zjišťování úniků;

a) úroveň udržitelnosti měřená na 
základě hodnocení souvisejících 
celosystémových úspor emisí skleníkových 
plynů během celého životního cyklu na 
celkové dekarbonizaci systému;

Pozměňovací návrh 141
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Návrh nařízení
Příloha IV – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kvalita a bezpečnost dodávek 
měřená na základě hodnocení poměru 
spolehlivě dostupných dodávek plynu 
a poptávky v době špičky, podílu dovozu 
nahrazeného místními obnovitelnými 
a nízkouhlíkovými plyny, stability provozu 
soustavy, doby trvání a četnosti přerušení 
na odběratele;

b) kvalita a bezpečnost dodávek 
měřená na základě hodnocení poměru 
spolehlivě dostupných dodávek plynu 
a poptávky v době špičky, podílu dovozu 
nahrazeného místními obnovitelnými 
plyny, stability provozu soustavy, doby 
trvání a četnosti přerušení na odběratele;

Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Pokud jde o sítě vytápění 
a chlazení spadající do kategorie uvedené 
v příloze II bodě 5a, jsou kritéria uvedená 
v článku 4 hodnocena takto:

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 a – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úroveň udržitelnosti měřená na 
základě hodnocení podílu energie 
z obnovitelných zdrojů integrované do 
sítě, souvisejících úspor emisí 
skleníkových plynů během celého 
životního cyklu na celkové dekarbonizaci 
systému a nevyhnutelného přebytečného 
tepla nebo chladu zhodnoceného 
projektem;

Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 a – písm. b  (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kvalita a bezpečnost dodávek 
měřená na základě hodnocení poměru 
spolehlivě dostupných dodávek 
a poptávky, podílu energie z fosilních 
zdrojů nahrazeného místním 
nevyhnutelným přebytkem tepla a chladu 
získaným z obnovitelných zdrojů, stability 
provozu soustavy a přínosu ke skladování 
a přeměně tepla;

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 a – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadnění integrace inteligentního 
energetického systému měřené na základě 
hodnocení úspor nákladů umožněných 
v připojených energetických odvětvích 
a systémech, jako jsou energetické 
systémy, a v průmyslu.

Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Pokud jde o projekty přepravy 
oxidu uhličitého spadající do kategorie 
uvedené v příloze II bodě 5, jsou kritéria 
uvedená v článku 4 hodnocena takto:

Pozměňovací návrh 147

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 b – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) snížení celosystémových emisí 
skleníkových plynů během celého 
životního cyklu v propojených klastrech 
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průmyslových zařízení, kterých by 
nemohlo být dosaženo přímou 
elektrifikací, inovacemi procesů, 
energetickou účinností ani přímým 
využíváním energie z obnovitelných 
zdrojů; míra zachycování zachycovacích 
zařízení, která jsou instalována na 
průmyslových zařízeních, musí být vyšší 
než 90 %.

Pozměňovací návrh 148

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) na projekty spadající do kategorií 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze II bodech 1 až 5a se rovněž 
vztahují tyto požadavky:

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 c – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) při posuzování příspěvku projektu ke 
kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 
a příslušných ukazatelů stanovených 
v bodech 3 až 7 této přílohy se mimo jiné 
zohlední předpokládaná míra využití; 
každý projekt dosáhne a po celou dobu své 
životnosti udržuje minimální průměrnou 
roční míru využití stanovenou v metodice 
analýzy nákladů a přínosů energetického 
systému v celé šíři a analýzy slučitelnosti 
s klimatem uvedených v článku 11 
a příloze V;

Pozměňovací návrh 150

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 c – písm. b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) každý projekt splní další kritéria 
udržitelnosti týkající se cílů udržitelného 
využívání a ochrany zdrojů, včetně vody, 
nakládání s odpady a minimalizace 
využívání surovin a druhotných 
materiálů, prevence a kontroly znečištění, 
ochrany a obnovy biologické rozmanitosti 
a ekosystémů, jakož i kvality ovzduší; 
analýza souladu s těmito kritérii může pro 
účely srovnání jednotkových investičních 
nákladů zohlednit ukazatele 
a odpovídající referenční hodnoty;

Pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 c – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jde o příspěvek projektu 
k propojení nebo integraci energie 
z obnovitelných zdrojů a ke snížení emisí 
skleníkových plynů v rámci celého 
systému během životního cyklu, každý 
projekt se posoudí na základě srovnání 
mezi situací, kdy projekt nebyl přítomen, 
a situací za přítomnosti projektu, 
s ohledem na předpokládanou míru jeho 
využití stanovenou v bodě a).

Pozměňovací návrh 152

Návrh nařízení
Příloha V – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 
ENERGETICKÉHO SYSTÉMU V CELÉ 
ŠÍŘI

Analýza nákladů a přínosů energetického 
systému a slučitelnosti s klimatem v celé 
šíři

Pozměňovací návrh 153
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Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metodika harmonizované analýzy nákladů 
a přínosů energetického systému v celé šíři 
z hlediska projektů společného zájmu 
splňuje následující zásady.

Metodika harmonizované analýzy nákladů 
a přínosů energetického systému 
a slučitelnosti s klimatem v celé šíři 
z hlediska projektů společného zájmu 
splňuje následující zásady:

Pozměňovací návrh 154

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Oblast analýzy jednotlivých 
projektů zahrnuje všechny členské státy 
a třetí země, na jejichž území je projekt 
situován, všechny přímo sousedící členské 
státy a všechny ostatní členské státy, které 
projekt významně ovlivní. Za tímto účelem 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn spolupracují se všemi 
příslušnými provozovateli systémů 
v příslušných třetích zemích.

(1) Oblast analýzy jednotlivých 
projektů zahrnuje všechny členské státy 
a třetí země, na jejichž území je projekt 
situován, všechny přímo sousedící členské 
státy a všechny ostatní členské státy, které 
projekt významně ovlivní. Za tímto účelem 
síť ENTSO pro elektřinu spolupracuje se 
všemi příslušnými provozovateli systémů 
v příslušných třetích zemích.

Pozměňovací návrh 155

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Každá analýza nákladů a přínosů 
obsahuje citlivostní analýzy souboru 
vstupních dat, datum uvedení jednotlivých 
projektů v téže analyzované oblasti do 
provozu a další důležité parametry.

(2) Každá analýza nákladů a přínosů 
obsahuje citlivostní analýzy souboru 
vstupních dat, datum uvedení jednotlivých 
projektů v téže analyzované oblasti do 
provozu, dopady na klima, jako je nárůst 
teploty a četnější případy extrémního 
počasí, a další důležité parametry.

Pozměňovací návrh 156

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Metodika zahrnuje zásadu 
„energetické účinnost v první řadě“ 
a objasňuje, jak je uplatňována ve všech 
krocích desetiletých plánů rozvoje sítě.

(5) Metodika zahrnuje zásadu 
„energetická účinnost v první řadě“ 
a objasňuje, jak je tato zásada uplatňována 
a jak je zohledněna účinnost systému ve 
všech krocích desetiletého plánu rozvoje 
sítě, a to na základě posouzení všech 
příslušných řešení nesouvisejících 
s infrastrukturou, jako jsou dobrovolné 
tržní systémy řízení poptávky a renovace 
budov, a považuje tato řešení za prioritní, 
pokud je má z hlediska celého systému za 
účinnější a nákladově efektivnější než 
výstavbu nové dodavatelské 
infrastruktury. Stanoví cíle pro provoz sítě 
v oblasti energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 157

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Metodika zahrnuje zásadu 
„neškodit“ a objasňuje, jak je 
uplatňována ve všech krocích desetiletého 
plánu rozvoje sítě.

Pozměňovací návrh 158

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Metodika zahrnuje emise během 
celého životního cyklu projektu od těžby 
po konečné použití, jakož i emise 
vznikající při výstavbě a provozu nové 
infrastruktury, která je propojená 
a souvisí s tímto projektem. Náklady na 
tuto infrastrukturu jsou rovněž řádně 
zahrnuty do posouzení nákladů a přínosů 
projektu, který ji využívá.
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Pozměňovací návrh 159

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Metodika bere v úvahu alespoň 
kapitálové 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. Metodika poskytne 
vodítko v oblastech diskontních sazeb, 
životního cyklu hodnocení a zbytkové 
hodnoty, které mají být při výpočtech 
použity.

(7) Metodika bere v úvahu alespoň 
kapitálové 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. Metodika poskytne 
vodítko v oblastech diskontních sazeb 
(včetně aktuální reálné diskontní sazby 
pro opatření v oblasti energetické 
účinnosti), životního cyklu hodnocení 
a zbytkové hodnoty, které mají být při 
výpočtech použity.

Pozměňovací návrh 160

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Metodika zajistí, aby byla 
posouzena opatření pro přizpůsobení se 
změně klimatu přijatá u každého projektu 
a aby odrážela náklady na emise 
skleníkových plynů způsobem, který je 
v souladu s jinými politikami Unie.

(8) Metodika zajistí, aby byla 
posouzena opatření pro přizpůsobení se 
změně klimatu a její zmírnění přijatá 
u každého projektu a aby odrážela náklady 
na emise skleníkových plynů způsobem, 
který je v souladu s jinými politikami Unie.

Pozměňovací návrh 161

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) seznam příslušných rozhodnutí 
a stanovisek, která je nutno získat;

b) seznam příslušných rozhodnutí 
a stanovisek, která je nutno získat, včetně 
stanovisek občanské společnosti 
a místních orgánů;

Pozměňovací návrh 162
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Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) název a kontaktní údaje příslušného 
orgánu, dalších orgánů a hlavních 
dotčených zúčastněných stran;

c) název a kontaktní údaje příslušného 
orgánu, dalších orgánů a hlavních 
dotčených zúčastněných stran, včetně 
místních orgánů a občanské společnosti;

Pozměňovací návrh 163

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) způsoby, kterými musí příslušný 
orgán, další dotčené orgány a předkladatel 
projektu prokázat, že byla zohledněna 
stanoviska vyjádřená při veřejné 
konzultaci, například tím, že ukáže, jaké 
změny byly provedeny v umístění 
a koncepci projektu, nebo odůvodněním, 
proč taková stanoviska nebyla zohledněna;

g) způsoby, kterými musí příslušný 
orgán, další dotčené orgány a předkladatel 
projektu prokázat, že byla zohledněna 
stanoviska vyjádřená při veřejné 
konzultaci, tj. uvedení změn, které byly 
provedeny v umístění a koncepci projektu, 
a odůvodnění, proč taková stanoviska 
nebyla zohledněna;

Pozměňovací návrh 164

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) překlady jejího obsahu do všech 
jazyků sousedních členských států mají být 
v maximální možné míře prováděny 
v koordinaci s příslušnými sousedními 
členskými státy.

h) překlady jejího obsahu do všech 
jazyků sousedních členských států mají být 
prováděny v koordinaci s příslušnými 
sousedními členskými státy.

Pozměňovací návrh 165

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1 – písm. h a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) doporučení zveřejnit informace 
způsobem, který je přístupný veřejnosti: 
prostřednictvím webových stránek 
a tištěné verze, kterou bude mít veřejnost 
k dispozici v kancelářích místních orgánů, 
jakož i plakátu oznamujícího konzultace 
a způsoby účasti na každém z území, jichž 
se projekt týká;

Pozměňovací návrh 166

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zúčastněné strany ovlivněné 
projektem společného zájmu včetně 
příslušných celostátních, 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, kdy je stále 
ještě možné zohlednit potenciální obavy 
veřejnosti, 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 celostátních, regionálních 
a místních orgánů, vlastníků půdy a občanů 
žijících v blízkosti tohoto projektu, široké 
veřejnosti a jejích sdružení, organizací 
nebo skupin jsou nejméně tři měsíce před 
koncem postupu před podáním žádosti, 
kdy je stále ještě možné zohlednit 
potenciální obavy veřejnosti, rozsáhlým 
způsobem informovány a konzultovány 
otevřeným a transparentním způsobem, 
který podporuje začlenění. Pokud je to 
vhodné, příslušný orgán aktivně podporuje 
aktivity v oblasti transparentnosti 
a zapojení veřejnosti prováděné 
předkladatelem projektu;

Pozměňovací návrh 167

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušné orgány zajistí 
v případech, kdy to bude možné, sloučení 
postupů veřejných konzultací pro projekty 
společného zájmu, včetně veřejných 

b) příslušné orgány zajistí sloučení 
postupů veřejných konzultací pro projekty 
společného zájmu, včetně veřejných 
konzultací již vyžadovaných na základě 
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konzultací již vyžadovaných na základě 
vnitrostátních právních předpisů. Každá 
veřejná konzultace se týká všech předmětů 
vztahujících se k příslušné fázi řízení 
a jeden předmět vztahující se k příslušné 
fázi řízení nelze řešit v rámci více než 
jedné veřejné konzultace; jedna veřejná 
konzultace se však může konat na více než 
jednom zeměpisném místě. Předměty 
veřejné konzultace jsou jasně uvedeny 
v oznámení o veřejné konzultaci;

vnitrostátních právních předpisů. Každá 
veřejná konzultace se týká všech předmětů 
vztahujících se k příslušné fázi řízení 
a jeden předmět vztahující se k příslušné 
fázi řízení nelze řešit v rámci více než 
jedné veřejné konzultace; jedna veřejná 
konzultace se však může konat na více než 
jednom zeměpisném místě. Předměty 
veřejné konzultace jsou jasně uvedeny 
v oznámení o veřejné konzultaci;

Pozměňovací návrh 168

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V rámci veřejné konzultace, která 
má být provedena před podáním 
dokumentace k žádosti, příslušné strany 
minimálně:

(5) V rámci veřejné konzultace, která 
má být provedena nejméně osm týdnů před 
podáním dokumentace k žádosti, příslušné 
strany minimálně:

Pozměňovací návrh 169

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zveřejní informační brožuru 
v rozsahu maximálně 15 stran, která bude 
obsahovat jasný a výstižný nástin popisu 
a účelu a předběžný časový harmonogram 
projektu, vnitrostátní plán rozvoje sítí 
zohledňující alternativní možnosti, typy 
a charakteristiky potenciálních dopadů 
včetně dopadů přeshraniční povahy 
a možná opatření ke zmírnění rizik, jež se 
zveřejní před zahájením konzultací. 
Informační brožura dále uvede seznam 
internetových adres webových stránek 
projektu společného zájmu, na který 
odkazuje čl. 9 odst. 7, platformu pro 
transparentnost, na kterou odkazuje článek 
23, a příručku postupů, na kterou odkazuje 
bod 1;

a) zveřejní informační brožuru 
v rozsahu maximálně 15 stran, která bude 
obsahovat jasný a výstižný nástin popisu 
a účelu a předběžný časový harmonogram 
projektu, vnitrostátní plán rozvoje sítí 
zohledňující alternativní možnosti, typy 
a charakteristiky potenciálních dopadů 
včetně dopadů přeshraniční povahy 
a možná opatření ke zmírnění rizik, jež se 
zveřejní nejméně osm týdnů před 
zahájením konzultací. Informační brožura 
dále uvede seznam internetových adres 
webových stránek projektu společného 
zájmu, na který odkazuje čl. 9 odst. 7, 
platformu pro transparentnost, na kterou 
odkazuje článek 23, a příručku postupů, na 
kterou odkazuje bod 1; tato brožura se 
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zpřístupní veřejnosti: alespoň 
prostřednictvím webových stránek, jakož i 
v tištěné podobě, kterou bude mít 
veřejnost k dispozici v kancelářích 
místních orgánů;

Pozměňovací návrh 170

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zveřejní informace o konzultaci na 
webových stránkách projektu společného 
zájmu uvedených v čl. 9 odst. 7, na 
vývěskách úřadů místních správ a alespoň 
ve dvou místních sdělovacích prostředcích;

b) zveřejní informace o konzultaci na 
webových stránkách projektu společného 
zájmu uvedených v čl. 9 odst. 7, na 
vývěskách úřadů místních správ a alespoň 
ve dvou místních sdělovacích prostředcích, 
a to nejméně osm týdnů před podáním 
dokumentace k žádosti;

Pozměňovací návrh 171

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) písemnou formou pozve dotčené 
zúčastněné strany, sdružení, organizace 
a skupiny na zvláštní schůze, při nichž 
budou projednány problémy.

c) písemnou formou pozve dotčené 
zúčastněné strany, sdružení, organizace 
a skupiny na zvláštní schůze, při nichž 
budou projednány problémy, a to nejméně 
osm týdnů před podáním dokumentace 
k žádosti.

Pozměňovací návrh 172

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zvláštní pozornost je věnována 
zranitelným skupinám obyvatel, dotčeným 
komunitám a osobám, které jsou 
izolovány od přístupu k informacím. 
Předkladatel předloží oznámení, v němž 
vysvětlí svůj konzultační postup s těmito 
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skupinami obyvatel;

Pozměňovací návrh 173

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na webových stránkách uvedených 
v čl. 9 odst. 7 jsou zveřejněny alespoň 
následující informace:

(6) Webové stránky projektu uvedené 
v čl. 9 odst. 7 se pravidelně aktualizují 
a jsou na nich zveřejněny alespoň 
následující informace:

Pozměňovací návrh 174

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 6 – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) veškeré relevantní informace 
o uskutečněných veřejných konzultacích 
a slyšeních.
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PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ NEBO OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA 
OBDRŽELA INFORMACE

Za vypracování tohoto seznamu nese výlučnou odpovědnost zpravodajka a poskytuje jej zcela 
dobrovolně. Při sestavování tohoto stanoviska a před jeho přijetím ve výboru obdržela 
zpravodajka podněty od těchto subjektů či osob:

Subjekt a/nebo osoba
Artelys
CEE Bankwatch Network
ClientEarth
Climate Action Network Europe – CAN Europe
Corporate Europe Observatory CEO
E.DSO
E3G
Ecologistas en Acción
Electricité de France (EDF)
Enel
Energy attachés of national Perm. Rep. : France, Luxembourg
Euro Heat & Power
Eurogas
European Biogas Association
European Commission: DG ENER, DG ENVI
European Energy Forum EEF
Food & Water Action Europe
Friends of the Earth Europe
Global Witness
Greenpeace
Hitachi ABB powergrids
Hydrogen Europe
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales – IDDRI
Nabu
Negative Emission Platform
Orsted
Regulators : ACER, CEER, CRR
SmartEn
SolarPower Europe
Wien Energy, Wiener Stadtwerke, Wiener Netze
Wind Europe
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STANOVISKO VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013
(COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

Zpravodaj: Paolo Borchia

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“ ze dne 11. prosince 201921 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost 
s moderní a konkurenceschopným 
hospodářstvím méně náročným na zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Sdělení Komise o plánu 
pro dosažení cíle v oblasti klimatu22, 
v němž se navrhuje zvýšit do roku 2030 
míru omezení emisí skleníkových plynů 
alespoň na 55 % – přičemž tuto ambici 
schválila Evropská rada dne 11. prosince 
2020 –, a související posouzení dopadů 

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“ ze dne 11. prosince 201921 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost 
s moderní a konkurenceschopným 
hospodářstvím méně náročným na zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Sdělení Komise o plánu 
pro dosažení cíle v oblasti klimatu22, 
v němž se navrhuje zvýšit do roku 2030 
míru omezení emisí skleníkových plynů 
alespoň na 55 % – přičemž tuto ambici 
schválila Evropská rada dne 11. prosince 
2020 –, a související posouzení dopadů 



RR\1240105CS.docx 207/346 PE691.151v02-00

CS

potvrzuje, že budoucí skladba zdrojů 
energie se bude velmi lišit od skladby 
současné, a podporuje nutnost přezkoumat 
a v případě potřeby revidovat právní 
předpisy v oblasti energetiky. Stávající 
investice do energetické infrastruktury 
zjevně nepostačují k transformaci 
a výstavbě energetické infrastruktury 
budoucnosti. To rovněž znamená, že musí 
existovat infrastruktura, která podpoří 
evropskou transformaci energetiky, a to 
včetně rychlé elektrifikace, rozšíření 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
většího využívání plynů z obnovitelných 
zdrojů a nízkouhlíkových plynů, integrace 
energetického systému a většího využívání 
inovativních řešení.

potvrzuje, že budoucí skladba zdrojů 
energie se bude velmi lišit od skladby 
současné, a podporuje nutnost přezkoumat 
a v případě potřeby revidovat právní 
předpisy v oblasti energetiky. Stávající 
investice do energetické infrastruktury 
zjevně nepostačují k transformaci 
a výstavbě energetické infrastruktury 
budoucnosti. To rovněž znamená, že musí 
existovat infrastruktura, která se bude 
vyvíjet a přizpůsobovat s cílem podporovat 
evropskou transformaci energetiky, a to 
včetně rychlé elektrifikace, využívání 
vodíku a syntetických pohonných hmot i 
v odvětví dopravy, rozšíření výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, většího 
využívání plynů z obnovitelných zdrojů 
a nízkouhlíkových plynů, integrace 
energetického systému a většího využívání 
inovativních řešení.

__________________ __________________
21 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 
11. prosince 2019.

21 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 
11. prosince 2019.

22 Sdělení Komise – Zvýšení cílů Evropy 
v oblasti klimatu do roku 2030 – Investice 
do klimaticky neutrální budoucnosti ve 
prospěch našich občanů, COM(2020) 562 
final ze dne 17. září 2020.

22 Sdělení Komise – Zvýšení cílů Evropy 
v oblasti klimatu do roku 2030 – Investice 
do klimaticky neutrální budoucnosti ve 
prospěch našich občanů, COM(2020) 562 
final ze dne 17. září 2020.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V návaznosti na návrhy Komise 
v rámci balíčku Čistá energie pro všechny 
Evropany bylo dosaženo dohody 
o závazném cíli na úrovni Unie pro energii 
z obnovitelných zdrojů do roku 2030 ve 
výši nejméně 32 % konečné spotřeby 
energie a o hlavním cíli Unie v oblasti 
energetické účinnosti ve výši nejméně 32,5 
%.

(2) V návaznosti na návrhy Komise 
v rámci balíčku Čistá energie pro všechny 
Evropany bylo dosaženo dohody 
o závazném cíli na úrovni Unie pro energii 
z obnovitelných zdrojů do roku 2030 ve 
výši nejméně 32 % konečné spotřeby 
energie a o hlavním cíli Unie v oblasti 
energetické účinnosti ve výši nejméně 32,5 
%. Tyto cíle by měly být přizpůsobeny 
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novému cíli EU v oblasti snižování emisí 
do roku 2030, který je stanoven v právním 
rámci pro klima.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 347/201323, stávající 
nařízení TEN-E, stanoví pravidla pro 
včasný rozvoj a interoperabilitu 
transevropských energetických sítí, aby se 
dosáhlo cílů v oblasti energetické politiky 
uvedených ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie, kterými je zajistit 
fungování vnitřního trhu s energií, 
bezpečnost dodávek energie a konkurenční 
trhy s energií v Unii, podporovat 
energetickou účinnost, úspory energie, 
rozvoj nových a obnovitelných forem 
energie a podporovat propojení 
energetických soustav. Nařízení (EU) č. 
347/2013 zavádí rámec pro spolupráci 
členských států a příslušných zúčastněných 
stran v regionálním prostředí za účelem 
rozvoje lépe propojených energetických 
sítí s cílem propojit regiony, které jsou 
v současnosti izolovány od evropských 
trhů s energií, posílit stávající přeshraniční 
propojení a napomoci integraci energie 
z obnovitelných zdrojů. Sledováním těchto 
cílů přispívá nařízení (EU) č. 347/2013 
k inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění a přináší celé 
Evropské unii výhody v podobě 
konkurenceschopnosti a hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti.

(4) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 347/201323, stávající 
nařízení TEN-E, stanoví pravidla pro 
včasný rozvoj a interoperabilitu 
transevropských energetických sítí, aby se 
dosáhlo cílů v oblasti energetické politiky 
uvedených ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie, kterými je zajistit 
fungování vnitřního trhu s energií, 
bezpečnost dodávek energie a konkurenční 
trhy s energií v Unii, podporovat přechod 
na jiné druhy dopravy, energetickou 
účinnost, úspory energie a rozvoj nových 
a obnovitelných forem energie i v odvětví 
dopravy a podporovat propojení 
energetických soustav. Nařízení (EU) č. 
347/2013 zavádí rámec pro spolupráci 
členských států a příslušných zúčastněných 
stran v regionálním prostředí za účelem 
rozvoje lépe propojených energetických 
sítí s cílem propojit regiony, které jsou 
v současnosti izolovány od evropských 
trhů s energií, posílit stávající přeshraniční 
propojení a napomoci integraci energie 
z obnovitelných zdrojů. Sledováním těchto 
cílů přispívá nařízení (EU) č. 347/2013 
k inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění a přináší celé 
Evropské unii výhody v podobě 
konkurenceschopnosti a hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti.

__________________ __________________
23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, 
kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě a kterým se 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, 
kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě a kterým se 
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zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění 
nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) 
č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, Úř. věst. 
L 115, 25.4.2013, s. 39–75.

zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění 
nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) 
č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, Úř. věst. 
L 115, 25.4.2013, s. 39–75.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Evropská rada a Parlament 
opakovaně zdůraznily, že je potřeba posílit 
propojení elektrických sítí mezi členskými 
státy. Tato propojení mají pro Unii řadu 
pozitivních přínosů, jako je větší kapacita 
pro integraci energie z obnovitelných 
zdrojů, zvýšená bezpečnost dodávek 
a lepší hospodářská soutěž na vnitřním 
trhu s energií. V rámci balíčku Čistá 
energie pro všechny Evropany byl 
dohodnut cíl 15% propojení elektrických 
sítí do roku 2030. Sdělení Komise ze dne 
23. listopadu 2017 s názvem „Posílení 
evropských energetických sítí“ hodnotí 
pokrok při plnění cíle 10% propojení do 
roku 2020 a navrhuje způsoby, jak splnit 
do roku 2030 cíl 15% propojení.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Hodnocení nařízení (EU) č. 
347/2013 jasně ukázalo, že tento rámec 
účinně zlepšil integraci sítí členských států 
a stimuloval obchod s energií, a přispěl 
tudíž ke konkurenceschopnosti Unie. 
Projekty společného zájmu v oblasti 
elektřiny a plynu výrazně přispěly 
k bezpečnosti dodávek energie. Pokud jde 
o plyn, je infrastruktura nyní dobře 
propojena a odolnost dodávek se od roku 

(5) Hodnocení nařízení (EU) č. 
347/2013 jasně ukázalo, že tento rámec 
účinně zlepšil integraci sítí členských států 
a stimuloval obchod s energií, a přispěl 
tudíž ke konkurenceschopnosti Unie. 
Projekty společného zájmu v oblasti 
elektřiny a plynu výrazně přispěly 
k bezpečnosti dodávek energie. Regionální 
spolupráce v regionálních skupinách 
a prostřednictvím přeshraničního 
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2013 podstatně zlepšila. Regionální 
spolupráce v regionálních skupinách 
a prostřednictvím přeshraničního 
přidělování nákladů je důležitým faktorem 
provádění projektů. V mnoha případech 
však přeshraniční přidělování nákladů 
nevedlo ke zmenšení mezery ve 
financování projektu, jak bylo zamýšleno. 
Ačkoli většina povolovacích řízení byla 
zkrácena, v některých případech tento 
postup stále trvá dlouho. Důležitým 
činitelem byla finanční pomoc z Nástroje 
pro propojení Evropy, neboť granty na 
studie pomohly projektům snížit rizika 
v raných fázích vývoje, zatímco granty na 
práce podpořily projekty se zaměřením na 
hlavní problematická místa, která nemohlo 
dostatečně vyřešit tržní financování.

přidělování nákladů je důležitým faktorem 
provádění projektů. V mnoha případech 
však přeshraniční přidělování nákladů 
nevedlo ke zmenšení mezery ve 
financování projektu, jak bylo zamýšleno. 
Ačkoli většina povolovacích řízení byla 
zkrácena, v některých případech tento 
postup stále trvá dlouho. Důležitým 
činitelem byla finanční pomoc z Nástroje 
pro propojení Evropy, neboť granty na 
studie pomohly projektům snížit rizika 
v raných fázích vývoje, zatímco granty na 
práce podpořily projekty se zaměřením na 
hlavní problematická místa, která nemohlo 
dostatečně vyřešit tržní financování.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Politika nařízení TEN-E je 
ústředním nástrojem rozvoje vnitřního trhu 
s energií a je nezbytná pro dosažení cílů 
Zelené dohody pro Evropu. K dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050 a vyšší 
míry snížení emisí skleníkových plynů do 
roku 2030 Evropa potřebuje integrovanější 
energetický systém založený na vyšší míře 
elektrifikace na základě obnovitelných 
zdrojů a na dekarbonizaci plynárenského 
odvětví. Politika nařízení TEN-E může 
zajistit, aby rozvoj energetické 
infrastruktury Unie podporoval 
požadovaný energetický přechod ke 
klimatické neutralitě v souladu se zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“.

(6) Politika nařízení TEN-E je 
ústředním nástrojem rozvoje vnitřního trhu 
s energií a je nezbytná pro dosažení cílů 
Zelené dohody pro Evropu. K dosažení 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050 a vyšší míry snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 
v souladu s Pařížskou dohodou Evropa 
potřebuje integrovanější energetický 
systém zajišťující energetickou účinnost 
a založený na vyšší míře elektrifikace 
a využívání vodíku a syntetických 
pohonných hmot z obnovitelných zdrojů 
a na dekarbonizaci plynárenského odvětví. 
Politika nařízení TEN-E může poskytnout 
síť, inovace a transformaci potřebné 
k zajištění toho, aby rozvoj energetické 
infrastruktury Unie podporoval 
požadovaný energetický přechod ke 
klimatické neutralitě ve všech odvětvích, 
včetně dopravy, v souladu se zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“ 
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a včetně úspor energie.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ačkoli cíle nařízení (EU) č. 
347/2013 zůstávají z velké části platné, 
současný rámec TEN-E dosud plně 
neodráží očekávané změny energetického 
systému, které vyplynou z nových 
politických souvislostí, a zejména 
z posílených cílů pro rok 2030, jakož i 
z cíle klimatické neutrality do roku 2050 na 
základě Zelené dohody pro Evropu. Vedle 
nových politických souvislostí a cílů byl 
v posledním desetiletí rychlý 
i technologický rozvoj. Tento vývoj by měl 
být zohledněn v kategoriích infrastruktury, 
na něž se vztahuje toto nařízení, 
v kritériích pro výběr projektů společného 
zájmu, jakož i v prioritních koridorech 
a tematických oblastech.

(7) Ačkoli cíle nařízení (EU) č. 
347/2013 zůstávají z velké části platné, 
současný rámec TEN-E dosud plně 
neodráží očekávané změny energetického 
systému, které vyplynou z nových 
politických souvislostí, a zejména 
z posílených cílů pro rok 2030, jakož i 
z cíle klimatické neutrality do roku 2050 na 
základě Zelené dohody pro Evropu, včetně 
zásady „neškodit“. Vedle nových 
politických souvislostí a cílů byl 
v posledním desetiletí rychlý 
i technologický rozvoj. Tento vývoj by měl 
být zohledněn v kategoriích infrastruktury, 
na něž se vztahuje toto nařízení, 
v kritériích pro výběr projektů společného 
zájmu, jakož i v prioritních koridorech 
a tematických oblastech, a to při zachování 
zásady technologické neutrality 
a posuzování dopadu na životní prostředí 
a uhlíkové stopy za použití metodiky 
posuzování životního cyklu (LCA). 
Jedním z kritérií pro výběr projektů 
společného zájmu by mělo být další 
posílení dekarbonizace odvětví dopravy.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Energetická infrastruktura Unie by 
měla být odolná vůči nevyhnutelným 
dopadům, které podle odhadů změna 
klimatu v Evropě vyvolá navzdory úsilí 

(10) Energetická infrastruktura Unie by 
měla přispívat ke zmírňování změny 
klimatu, ale měla by být rovněž odolná 
vůči nevyhnutelným dopadům, které podle 
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o její zmírnění. Je tudíž zásadní zvýšit úsilí 
v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, 
budování odolnosti vůči této změně 
a prevence katastrof a připravenosti na ně.

odhadů změna klimatu v Evropě vyvolá 
navzdory úsilí o její zmírnění. Je tudíž 
zásadní zvýšit úsilí v oblasti 
přizpůsobování se změně klimatu, 
budování odolnosti vůči této změně 
a prevence katastrof a připravenosti na ně.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Odvětví dopravy a cestovního 
ruchu jsou vysoce závislá na energii. 
Politika revidovaného nařízení TEN-E by 
měla podporou přechodu na jiné druhy 
dopravy a infrastruktury vytvořit 
meziodvětvovou politickou součinnost, 
která přispěje k dosažení cílů v oblasti 
dekarbonizace a udržitelnosti v těchto 
odvětvích. Energetická infrastruktura 
Unie by měla s ohledem na dekarbonizaci 
podporovat plné zavedení alternativních 
čistých pohonných hmot pro všechny 
druhy dopravy, včetně rozvoje 
odpovídajících technologií, dobíjecí 
infrastruktury a plnicích stanic (např. 
zařízení pro dobíjení elektrických vozidel, 
plnicí stanice pro LNG a vodíkové plnicí 
stanice) a normy v oblasti bezpečnosti, 
zabezpečení a interoperability. Doprava 
může navíc významně usnadnit zavádění 
energie z obnovitelných zdrojů, neboť 
nabízí pružnost na straně poptávky a velký 
potenciál pro skladování energie. 
S ohledem na další integraci odvětví 
energetiky a dopravy by energetická 
infrastruktura Unie měla být zaváděna 
způsobem, který podporuje součinnost 
a doplňkovost s transevropskou dopravní 
sítí (TEN-T) a infrastrukturou pro 
alternativní pohonné hmoty. Kritéria pro 
hodnocení a výběr projektů společného 
zájmu a projektů vzájemného zájmu by 
proto měla zohlednit případné synergie 
s ostatními sítěmi, zejména 



RR\1240105CS.docx 213/346 PE691.151v02-00

CS

s transevropskou dopravní sítí a její 
přeshraniční infrastrukturou pro všechny 
druhy dopravy (silniční, železniční, 
námořní, vnitrozemská vodní a letecká 
doprava). 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Bezpečnost dodávek energie, která 
je hlavním motivačním faktorem nařízení 
(EU) č. 347/2013, se díky projektům 
společného zájmu výrazně zlepšila. Kromě 
toho Komise ve svém posouzení dopadů 
týkajícím se klimatického cíle27 očekává, 
že spotřeba zemního plynu se výrazně 
sníží, neboť bez dalšího omezení není tato 
spotřeba slučitelná s uhlíkovou neutralitou. 
Na druhé straně se do roku 2050 výrazně 
zvýší spotřeba bioplynu, vodíku 
z obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkového 
vodíku a syntetických plynných paliv. 
Proto již infrastruktura pro zemní plyn 
nepotřebuje podporu prostřednictvím 
politiky nařízení TEN-E. Plánování 
energetické infrastruktury by mělo 
odrážet tuto měnící se situaci v oblasti 
zemního plynu.

(11) Bezpečnost dodávek energie, která 
je cílem energetické politiky Unie 
stanoveným v SFEU a hlavním 
motivačním faktorem nařízení (EU) č. 
347/2013, se díky projektům společného 
zájmu výrazně zlepšila. Kromě toho 
Komise ve svém posouzení dopadů 
týkajícím se klimatického cíle27 očekává, 
že spotřeba zemního plynu se výrazně 
sníží, neboť bez dalšího omezení není tato 
spotřeba slučitelná s uhlíkovou neutralitou. 
Na druhé straně se do roku 2050 výrazně 
zvýší spotřeba bioplynu, vodíku 
z obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkového 
vodíku a syntetických plynných paliv, což 
vyžaduje odpovídající infrastrukturu 
včetně přizpůsobení nebo změny využití 
stávající infrastruktury. Navíc v případě 
některých průmyslových odvětví a odvětví 
dopravy, jako jsou námořní a letecká 
doprava a dálková silniční nákladní 
doprava, stále neexistují nákladově 
konkurenceschopné a propracované 
technologické alternativy a zemní plyn 
a LNG představují přechodné řešení pro 
snížení emisí skleníkových plynů 
a postupné omezování využívání vysoce 
znečišťujících pohonných hmot.

__________________ __________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) LNG, včetně bioLNG, a CNG, 
hrají úlohu při krátkodobém přechodu 
s cílem snížit emise skleníkových plynů 
a umožnit odklon od více znečišťujících 
pohonných hmot v odvětví námořní 
a vnitrozemské vodní dopravy, avšak 
dosažení dekarbonizace námořní dopravy 
v dlouhodobém horizontu závisí na 
hromadném využívání amoniaku 
a vodíku, které mohou přinést pohon 
s nulovými emisemi uhlíku.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Revize nařízení (EU) č. 347/2013 
by měla zohlednit projekty, které mohou 
být nezbytné k doplnění chybějících 
přeshraničních propojení v rámci 
propojení mezi členskými státy v síti TEN-
T a přispět k cílům Unie v oblasti 
dekarbonizace.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Význam inteligentních elektrických 
rozvodných sítí pro dosažení cílů politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu je 
uznán ve sdělení Komise o integraci 
energetického systému28. Kritéria pro tuto 

(12) Význam inteligentních elektrických 
rozvodných sítí pro dosažení cílů politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu je 
uznán ve sdělení Komise o integraci 
energetického systému28. Kritéria pro tuto 
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kategorii by měla zahrnovat technologický 
vývoj z hlediska inovací a digitálních 
aspektů. Dále by měla být vyjasněna úloha 
předkladatelů projektů. Vzhledem 
k očekávanému významnému nárůstu 
poptávky po energii v odvětví dopravy, 
zejména pro elektrická vozidla podél 
dálnic a v městských oblastech, by 
technologie inteligentních sítí měly rovněž 
pomoci zlepšit podporu související 
s energetickou sítí pro přeshraniční 
vysokokapacitní dobíjení na podporu 
dekarbonizace odvětví dopravy.

kategorii by měla zahrnovat technologický 
vývoj z hlediska inovací a digitálních 
aspektů. Dále by měla být vyjasněna úloha 
předkladatelů projektů. Vzhledem 
k očekávanému významnému nárůstu 
poptávky po energii v odvětví dopravy, 
zejména pokud jde o elektromobilitu podél 
dálnic a v městských oblastech, by 
technologie inteligentních sítí a naléhavě 
potřebné normy pro dobíjení a platební 
prostředky měly rovněž pomoci zlepšit 
podporu související s energetickou sítí pro 
přeshraniční vysokokapacitní dobíjení na 
podporu dekarbonizace odvětví dopravy 
a posílit využívání elektrických vozidel 
v souladu se zásadou „energetická 
účinnost v první řadě“, jakož 
i alternativních pohonných hmot 
a zároveň zajistit postupný a spravedlivý 
přechod určitých odvětví dopravy, pro 
která doposud neexistují propracované 
technologické alternativy, a zachovat 
konkurenceschopnost evropského 
energetického systému. V tomto ohledu 
musí být v rámci modernizace energetické 
soustavy upřednostněny také elektrické 
dálnice a alternativní pohonné hmoty, aby 
se zabránilo přetížení sítě. Elektromobilita 
a obousměrné baterie umožňují změnu 
poptávky v době špičky a odezvu strany 
poptávky, což podporuje nákladově 
efektivní integraci energie z obnovitelných 
zdrojů a vyžaduje méně výrobní kapacity 
a infrastruktury.

__________________ __________________
28 SWD(2020) 299 final. 28 SWD(2020) 299 final.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V rámci koridorů hlavní sítě a 
v globální síti TEN-T by mělo být 
upřednostněno rychlé zavedení 
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nezbytných připojení elektrické sítě pro 
účinné a vysokokapacitní dobíjení 
elektrických vozidel. S cílem umožnit 
integraci odvětví, včetně odezvy strany 
poptávky podporující nákladově efektivní 
integraci energie z obnovitelných zdrojů, 
a vzít na vědomí změny v chování 
spotřebitelů a zvýšenou poptávku po 
ekologické dopravě by měla být 
infrastruktura pro dobíjení elektrických 
vozidel způsobilá pro status projektů 
společného zájmu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Sdělení Komise o integraci 
energetického systému zdůrazňuje potřebu 
plánování integrované energetické 
infrastruktury napříč různými nosiči 
energie, energetickými infrastrukturami 
a odběratelskými odvětvími. Tato integrace 
systému vychází z uplatňování zásady 
„energetická účinnost v první řadě“ a 
z holistického přístupu nad rámec 
jednotlivých odvětví. Řeší rovněž potřeby 
dekarbonizace v odvětvích, kde je obtížné 
snížit emise uhlíku, jako jsou části 
průmyslu nebo některé druhy dopravy, kde 
je přímá elektrifikace v současné době 
technicky nebo ekonomicky náročná. Tyto 
investice zahrnují vodík a elektrolyzéry, 
které postupně směřují ke komerčnímu 
rozsáhlému zavádění. Vodíková strategie 
Komise upřednostňuje výrobu vodíku 
z elektřiny z obnovitelných zdrojů, což je 
nejčistší řešení, které je nejvíce slučitelné 
s unijním cílem klimatické neutrality. 
V přechodné fázi však jsou pro rychlejší 
nahrazení stávajícího vodíku a nastartování 
úspor z rozsahu nezbytné jiné formy 
nízkouhlíkového vodíku.

(13) Sdělení Komise o integraci 
energetického systému zdůrazňuje potřebu 
plánování integrované energetické 
infrastruktury napříč různými nosiči 
energie, energetickými infrastrukturami 
a odběratelskými odvětvími. Tato integrace 
systému vychází z uplatňování zásady 
„energetická účinnost v první řadě“ a 
z holistického přístupu nad rámec 
jednotlivých odvětví. Řeší rovněž potřeby 
dekarbonizace v odvětvích, kde je obtížné 
snížit emise uhlíku, jako jsou části 
průmyslu nebo některé druhy dopravy, 
např. letecká a námořní doprava, kde je 
přímá elektrifikace technicky nebo 
ekonomicky náročná a kde je třeba stále 
podporovat přechodná řešení. Tyto 
investice zahrnují udržitelný vodík 
a elektrolyzéry, které postupně směřují ke 
komerčnímu rozsáhlému zavádění. 
Vodíková strategie Komise upřednostňuje 
výrobu vodíku z elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, což je nejčistší řešení, které je 
nejvíce slučitelné s unijním cílem 
klimatické neutrality. V tomto ohledu 
budou hrát významnou úlohu energetické 
uzly na moři, které využijí rozšíření 
energetických zdrojů na moři k výrobě 
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energie nezbytné pro zvýšení objemu 
výroby energie z obnovitelných zdrojů. 
V přechodné fázi však jsou pro rychlejší 
nahrazení stávajícího vodíku a nastartování 
úspor z rozsahu nezbytné jiné formy 
nízkouhlíkového vodíku.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Vodíková strategie Komise29 kromě 
toho dospěla k závěru, že pro požadované 
zavedení vodíku je důležitým prvkem 
rozsáhlá síť infrastruktury, kterou může 
nabídnout pouze Unie a jednotný trh. 
V současné době existuje velmi omezená 
specializovaná infrastruktura pro 
přeshraniční přepravu vodíku 
a obchodování s vodíkem. Tato 
infrastruktura by měla sestávat 
z významného podílu zařízení 
přeměněných ze zařízení pro zemní plyn, 
doplněných o nová zařízení určená pro 
vodík. Vodíková strategie dále stanoví 
strategický cíl zvýšit do roku 2030 
instalovaný výkon elektrolyzérů na 40 
GW, aby se zvýšila výroba vodíku 
z obnovitelných zdrojů a usnadnila 
dekarbonizace odvětví závislých na 
fosilních palivech, jako je průmysl nebo 
doprava. Politika nařízení TEN-E by proto 
měla zahrnovat novou a přizpůsobenou 
infrastrukturu pro přepravu vodíku 
a skladovací zařízení, jakož i elektrolyzéry. 
Infrastruktura pro přepravu a skladování 
vodíku by měla být rovněž zahrnuta do 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou 
Unii, aby bylo možné komplexně 
a důsledně posoudit její náklady a přínosy 
pro energetický systém, včetně příspěvku 
k integraci a dekarbonizaci sektoru, s cílem 
vytvořit pro Unii páteřní vodíkovou 
soustavu.

(14) Vodíková strategie Komise29 kromě 
toho dospěla k závěru, že pro požadované 
zavedení vodíku je důležitým prvkem 
rozsáhlá síť infrastruktury, kterou může 
nabídnout pouze Unie a jednotný trh. 
V současné době existuje velmi omezená 
specializovaná infrastruktura pro 
přeshraniční přepravu vodíku 
a obchodování s vodíkem. Tato 
infrastruktura by měla sestávat 
z významného podílu zařízení 
přeměněných ze zařízení pro zemní plyn, 
doplněných o nová zařízení určená pro 
vodík. Kromě toho by v souvislosti se 
zaváděním vodíku měly být aktivně 
podporovány nové příležitosti spolupráce 
se sousedními zeměmi a regiony a zvláštní 
pozornost by měla být věnovaná zemím 
v procesu přistoupení k Evropské unii. 
Vodíková strategie dále stanoví strategický 
cíl zvýšit do roku 2030 instalovaný výkon 
elektrolyzérů na 40 GW, aby se zvýšila 
výroba vodíku z obnovitelných zdrojů 
a usnadnila dekarbonizace odvětví 
závislých na fosilních palivech, jako je 
průmysl nebo doprava na dlouhé 
vzdálenosti a těžká nákladní doprava. 
Politika nařízení TEN-E by proto měla 
zahrnovat novou a přizpůsobenou 
infrastrukturu pro přepravu vodíku 
a zároveň umožnit dočasná řešení pro 
mísení s cílem snížit emise skleníkových 
plynů za předpokladu, že řešení jsou plně 
v souladu s interoperabilitou, jakož 
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i zařízení pro elektrolyzéry. Infrastruktura 
pro přepravu a skladování vodíku by měla 
být rovněž zahrnuta do desetiletého plánu 
rozvoje sítě pro celou Unii, aby bylo 
možné komplexně a důsledně posoudit její 
náklady a přínosy pro energetický systém, 
včetně příspěvku k integraci 
a dekarbonizaci sektoru, s cílem vytvořit 
pro Unii páteřní vodíkovou soustavu. Unie 
by tímto způsobem měla zajistit rovné 
podmínky a chránit konkurenceschopnost 
evropského průmyslu a zároveň by měla 
zvážit „přípravnou fázi“ založenou na 
výzkumných a pilotních projektech 
zaměřených na rozvoj vyspělého 
a stabilního trhu s vodíkem. 

__________________ __________________
29 Vodíková strategie pro klimaticky 
neutrální Evropu, COM(2020) 301 final.

29 Vodíková strategie pro klimaticky 
neutrální Evropu, COM(2020) 301 final.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Kromě toho by se měla vytvořit 
nová kategorie infrastruktury pro 
inteligentní plynárenské sítě, a to na 
podporu investic, které do sítě začleňují 
plyny z obnovitelných zdrojů 
a nízkouhlíkové plyny, jako je bioplyn, 
biometan a vodík, a na základě 
inovativních digitálních technologií 
pomáhají řídit výsledný složitější systém.

(15) Kromě toho by se měla vytvořit 
nová kategorie infrastruktury pro 
inteligentní plynárenské sítě, a to na 
podporu investic, které do sítě začleňují 
plyny z obnovitelných zdrojů 
a nízkouhlíkové plyny, jako je udržitelný 
bioplyn druhé generace, biometan a vodík, 
a na základě inovativních digitálních 
technologií pomáhají řídit výsledný 
složitější systém.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Nařízení (EU) č. 347/2013 
vyžaduje, aby kandidátský projekt 
společného zájmu prokázal významný 
přínos alespoň k jednomu kritériu ze 
souboru kritérií v rámci postupu 
sestavování seznamu Unie, který může, ale 
nemusí zahrnovat udržitelnost. Tento 
požadavek v souladu s konkrétními 
potřebami vnitřního trhu s energií ve své 
době umožnil rozvoj projektů společného 
zájmu, které řešily pouze rizika pro 
bezpečnost dodávek energie, a to i pokud 
neprokazovaly přínosy z hlediska 
udržitelnosti. Vzhledem k vývoji potřeb 
unijní infrastruktury a cílů v oblasti 
dekarbonizace a k závěrům Evropské rady 
z července 2020, podle nichž by „výdaje 
EU by měly být v souladu s cíli Pařížské 
dohody a s principem ‚nezpůsobovat 
škodu‘ obsaženým v Zelené dohodě pro 
Evropu“, by však udržitelnost měla být 
posuzována z hlediska začleňování 
obnovitelných zdrojů energie do rozvodné 
sítě, případně z hlediska snižování emisí 
skleníkových plynů, aby bylo zajištěno, že 
politika nařízení TEN-E bude v souladu 
s cíli politiky Unie v oblasti energetiky 
a klimatu. Udržitelnost sítí přepravy CO2 
je posuzována z hlediska jejich účelu, 
kterým je přeprava oxidu uhličitého.

(16) Nařízení (EU) č. 347/2013 
vyžaduje, aby kandidátský projekt 
společného zájmu prokázal významný 
přínos alespoň k jednomu kritériu ze 
souboru kritérií v rámci postupu 
sestavování seznamu Unie, který může, ale 
nemusí zahrnovat udržitelnost. Tento 
požadavek v souladu s konkrétními 
potřebami vnitřního trhu s energií ve své 
době umožnil rozvoj projektů společného 
zájmu, které řešily pouze rizika pro 
bezpečnost dodávek energie, a to i pokud 
neprokazovaly přínosy z hlediska 
udržitelnosti. Vzhledem k vývoji potřeb 
unijní infrastruktury a cílů v oblasti 
dekarbonizace a k závěrům Evropské rady 
z července 2020, podle nichž by „výdaje 
EU by měly být v souladu s cíli Pařížské 
dohody a s principem ‚nezpůsobovat 
škodu‘ obsaženým v Zelené dohodě pro 
Evropu“, by však udržitelnost projektů 
měla být posuzována z hlediska 
začleňování obnovitelných zdrojů energie 
do rozvodné sítě, případně z hlediska 
snižování emisí skleníkových plynů, aby 
bylo zajištěno, že politika nařízení TEN-E 
bude v souladu s cíli politiky Unie v oblasti 
energetiky, klimatu a životního prostředí 
a zároveň zohlední zvláštnosti 
jednotlivých členských států. Posuzování 
projektů by tudíž mělo zejména zajistit, 
aby projekty byly v souladu s unijními cíli 
v oblasti dekarbonizace, mj. tím, že budou 
zásadním způsobem přispívat k cílům 
Unie v oblasti klimatu a dodržovat zásadu 
„energetická účinnost v první řadě“ 
a zásadu „neškodit“. Navrhovatelé 
projektů by měli prokázat využívání 
přístupů energetické účinnosti 
k technologiím a provozování sítě při 
navrhování, rozvoji a realizaci projektu. 
Udržitelnost sítí přepravy CO2 je 
posuzována z hlediska jejich účelu, kterým 
je zachycování, využívání, ukládání 
a přeprava oxidu uhličitého.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) K dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 a 2050 
a cíle klimatické neutrality musí také 
Evropa výrazně zvýšit výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. Stávající kategorie 
infrastruktury pro přenos a skladování 
elektřiny mají zásadní význam pro 
začlenění významného nárůstu výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů do 
elektrické rozvodné sítě. To vyžaduje také 
navýšení investic do energie 
z obnovitelných zdrojů na moři30. Rovněž 
je třeba se zabývat koordinací 
dlouhodobého plánování a rozvoje 
elektrizačních soustav na moři a na 
pevnině. Zvláště by plánování 
infrastruktury na moři mělo ustoupit od 
přístupu založeného na jednotlivých 
projektech ve prospěch koordinovaného 
komplexního přístupu zajišťujícího 
udržitelný rozvoj integrovaných mořských 
elektrizačních soustav na moři v souladu 
s potenciálem příbřežních obnovitelných 
zdrojů jednotlivých přímořských oblastí, 
ochranou životního prostředí a dalšími 
způsoby využití moře.

(18) K dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 a 2050 
a cíle klimatické neutrality musí také 
Evropa výrazně zvýšit výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, a to i na ostrovech 
a v nejvzdálenějších regionech. Stávající 
kategorie infrastruktury pro přenos 
a skladování elektřiny mají zásadní 
význam pro začlenění významného nárůstu 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do 
elektrické rozvodné sítě. To vyžaduje také 
navýšení investic do energie 
z obnovitelných zdrojů na moři 
a energetických uzlů na moři30, což 
umožní rozšíření infrastruktury pro 
přeměnu elektřiny na syntetické plyny 
a kapaliny (power-to-x), která je nezbytná 
k dekarbonizaci odvětví, jako je letecká 
a námořní doprava, a k postupnému 
ukončení používání vysoce znečišťujících 
paliv. Rovněž je třeba se zabývat 
koordinací dlouhodobého plánování 
a rozvoje elektrizačních soustav na moři 
a na pevnině. Zvláště by plánování 
infrastruktury na moři mělo ustoupit od 
přístupu založeného na jednotlivých 
projektech ve prospěch koordinovaného 
komplexního přístupu zajišťujícího 
udržitelný rozvoj integrovaných mořských 
elektrizačních soustav na moři v souladu 
s potenciálem příbřežních obnovitelných 
zdrojů vymezených přímořských oblastí 
a zohledňujícího nezbytnou ochranu 
životního prostředí a další způsoby využití 
moře.

__________________ __________________
30 Sdělení o strategii pro energii na moři 30 Sdělení o strategii pro energii na moři
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komise po důkladných 
konzultacích se všemi členskými státy 
a zúčastněnými stranami určila třináct 
strategických priorit transevropské 
energetické infrastruktury, jejichž 
provedení je zásadní pro dosažení cílů 
politik Unie v oblasti energetiky a klimatu 
do roku 2030 a 2050. Tyto priority se 
týkají různých zeměpisných regionů nebo 
tematických oblastí, pokud jde o přenos 
a skladování elektřiny, mořských 
elektrizačních soustav pro energii 
z obnovitelných zdrojů, přenosu 
a skladování vodíku, elektrolyzérů, 
inteligentních plynárenských sítí, 
inteligentních elektrických rozvodných sítí 
a přepravy oxidu uhličitého.

(23) Komise po důkladných 
konzultacích se všemi členskými státy 
a zúčastněnými stranami určila třináct 
strategických priorit transevropské 
energetické infrastruktury, jejichž 
provedení je zásadní pro dosažení cílů 
politik Unie v oblasti energetiky a klimatu 
do roku 2030 a 2050. Tyto priority se 
týkají různých zeměpisných regionů nebo 
tematických oblastí, pokud jde o přenos 
a skladování elektřiny, mořských 
elektrizačních soustav pro energii 
z obnovitelných zdrojů, přenosu 
a skladování vodíku, elektrolyzérů, 
inteligentních plynárenských sítí, 
inteligentních elektrických rozvodných sítí 
a zachycování, využívání, ukládání 
a přepravy oxidu uhličitého.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Plánování a provádění unijních 
projektů společného zájmu v oblasti 
energetické, dopravní a telekomunikační 
infrastruktury by se mělo koordinovat 
s cílem vytvořit synergie tam, kde je to 
z celkového ekonomického, technického 
nebo environmentálního hlediska nebo 
z hlediska klimatu či územního plánování 
proveditelné, přičemž se řádně zohlední 
příslušné bezpečnostní aspekty. Při 
plánování jednotlivých evropských sítí by 
tedy mělo být možné upřednostňovat 
integraci dopravních, komunikačních 
a energetických sítí s cílem zajistit, aby 
bylo zabráno co nejméně plochy, a pokud 

(29) Plánování a provádění unijních 
projektů společného zájmu v oblasti 
energetické, dopravní a telekomunikační 
infrastruktury by se mělo koordinovat 
s cílem vytvořit synergie tam, kde je to 
z celkového ekonomického, technického 
nebo environmentálního hlediska nebo 
z hlediska klimatu a územního plánování 
proveditelné, přičemž se řádně zohlední 
příslušné bezpečnostní aspekty, zásada 
„energetická účinnost v první řadě“ 
a zásada „neškodit“. Při plánování 
jednotlivých evropských sítí by tedy mělo 
být možné upřednostňovat integraci 
dopravních, komunikačních 
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možno vždy zajistit opětovné využití 
stávajících nebo bývalých tras, a tím 
minimalizovat veškeré sociální, 
ekonomické, environmentální, klimatické 
a finanční negativní dopady.

a energetických sítí s cílem zajistit, aby 
bylo zabráno co nejméně plochy, a pokud 
možno vždy zajistit opětovné využití 
stávajících nebo bývalých tras, a tím 
minimalizovat veškeré sociální, 
ekonomické, environmentální, klimatické 
a finanční negativní dopady. Zejména 
projekty společného zájmu by měly být 
posuzovány z hlediska jejich součinnosti 
s transevropskou dopravní sítí, aby se 
maximalizoval jejich dopad.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Projekty infrastruktury TEN-T, 
které se týkají dvou nebo více členských 
států, čelí specifickým problémům, pokud 
jde o koordinaci postupů udělování 
povolení. Příslušné vnitrostátní orgány 
dotčených členských států by proto měly 
spolupracovat, aby koordinovaly své 
harmonogramy a dohodly se na 
společném harmonogramu postupu 
udělování povolení. Pro přeshraniční 
projekty společného zájmu v oblasti 
infrastruktury TEN-E mohou dotčené 
členské státy po vzájemné dohodě zřídit 
společný orgán s cílem usnadnit postupy 
udělování povolení. V takovém případě 
mohou členské státy zmocnit svůj 
příslušný orgán ke zřízení společného 
příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví hlavní směry 1. Toto nařízení stanoví hlavní směry 
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pro včasný rozvoj a interoperabilitu 
prioritních koridorů a oblastí transevropské 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I (dále jen „prioritní koridory 
a oblasti energetické infrastruktury“), které 
přispívají k cílům Unie v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a k cíli 
klimatické neutrality do roku 2050.

pro včasný rozvoj a interoperabilitu 
prioritních koridorů a oblastí transevropské 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I („prioritní koridory a oblasti 
energetické infrastruktury“), které 
přispívají k cílům Unie v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 stanoveným 
v čl. 2 odst. 11 nařízení (EU) 2018/1999 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu a k cíli klimatické 
neutrality nejpozději do roku 2050 
v souladu se zásadou „energetická 
účinnost v první řadě“ a zásadou 
„neškodit“.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) upravuje určování projektů 
společného zájmu nezbytných pro 
provádění prioritních koridorů a oblastí, 
které spadají do kategorií energetické 
infrastruktury v oblasti elektřiny, 
inteligentních plynárenských sítí, vodíku, 
elektrolyzérů a oxidu uhličitého 
stanovených v příloze II (dále jen 
„kategorie energetické infrastruktury“);

a) upravuje určování projektů 
společného zájmu nezbytných pro 
provádění prioritních koridorů a oblastí, 
které spadají do kategorií energetické 
infrastruktury v oblasti elektřiny, 
inteligentních plynárenských sítí, vodíku, 
elektrolyzérů a oxidu uhličitého 
stanovených v příloze II (dále jen 
„kategorie energetické infrastruktury“), 
aniž je dotčena zásada technologické 
neutrality;

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadňuje včasné provádění 
projektů společného zájmu racionalizací, 
užší koordinací a urychlením povolovacího 
postupu a zvyšováním účasti veřejnosti;

b) usnadňuje včasné provádění 
projektů společného zájmu racionalizací, 
užší koordinací a urychlením povolovacího 
postupu a zvyšováním účasti veřejnosti na 
vnitrostátní i přeshraniční úrovni;
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „inteligentní elektrickou rozvodnou 
sítí“ se rozumí elektrická rozvodná síť, 
v níž může provozovatel sítě digitálně 
monitorovat činnost uživatelů, kteří jsou 
k síti připojeni, a informační 
a komunikační technologie (IKT) pro 
komunikaci se souvisejícími provozovateli 
sítí, výrobci, spotřebiteli a/nebo 
prozumenty, za účelem přenosu elektřiny 
udržitelným, nákladově efektivním 
a bezpečným způsobem;

(8) „inteligentní elektrickou rozvodnou 
sítí“ se rozumí elektrická rozvodná síť, 
v níž může provozovatel sítě digitálně 
monitorovat činnost uživatelů, kteří jsou 
k síti připojeni, a informační 
a komunikační technologie (IKT) pro 
komunikaci se souvisejícími provozovateli 
sítí, výrobci, spotřebiteli a/nebo 
prozumenty a mobilitou, za účelem 
přenosu elektřiny udržitelným, nákladově 
efektivním a bezpečným způsobem;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) „inteligentní plynárenskou sítí“ se 
rozumí plynárenská síť, která využívá 
inovativní digitální řešení s cílem 
nákladově efektivním způsobem integrovat 
různé nízkouhlíkové a obnovitelné zdrojů 
plynu v souladu s potřebami spotřebitelů 
a požadavky na kvalitu plynu a snížit tak 
uhlíkovou stopu související spotřeby plynu, 
umožnit vyšší podíl plynů z obnovitelných 
zdrojů a nízkouhlíkových plynů a vytvořit 
vazby s dalšími nosiči energie a odvětvími;

(9) „inteligentní plynárenskou sítí“ se 
rozumí plynárenská síť, která využívá 
inovativní digitální řešení s cílem 
nákladově efektivním způsobem integrovat 
různé nízkouhlíkové a obnovitelné zdrojů 
plynu v souladu s potřebami spotřebitelů, 
včetně mobility, a požadavky na kvalitu 
plynu a snížit tak uhlíkovou stopu 
související spotřeby plynu, umožnit vyšší 
podíl plynů z obnovitelných zdrojů 
a nízkouhlíkových plynů a vytvořit vazby 
s dalšími nosiči energie a odvětvími, a tím 
energetickému systému zajistit 
důkladnější zabezpečení dodávek 
a pružnost;

Pozměňovací návrh 28
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) „společným příslušným orgánem“ 
orgán, který může být zřízen na základě 
vzájemné dohody mezi dvěma nebo více 
členskými státy s cílem usnadnit postupy 
udělování povolení v souvislosti 
s přeshraničními projekty. V takovém 
případě mohou členské státy zmocnit svůj 
příslušný orgán ke zřízení společného 
orgánu;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) „interoperabilitou“ všechny 
regulační, technické a provozní 
podmínky, požadavky nebo 
charakteristiky energetické infrastruktury 
s cílem umožnit bezpečné a nepřerušené 
toky energie a dosáhnout požadované 
úrovně výkonnosti v rámci evropské 
energetické sítě;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) „multimodálními dopravními 
uzly“ místa určená k integraci 
a interoperabilitě různých způsobů 
dopravy jak v osobní, tak i nákladní 
dopravě, která tak přispívají k přechodu 
k multimodálnímu dopravnímu systému, 
který je udržitelný a energeticky účinný;
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každá skupina přijme svůj jednací 
řád s přihlédnutím k ustanovením přílohy 
III.

2. Každá skupina přijme svůj jednací 
řád s přihlédnutím k ustanovením přílohy 
III, který rovněž obsahuje pravidla týkající 
se předcházení jakémukoli střetu zájmů 
a uplatňování zásady transparentnosti.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – písm. ii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) nachází se na území jednoho 
členského státu, na ostrovech, které 
nejsou dostatečně napojeny na 
transevropské energetické sítě, na něž se 
vztahuje definice malých propojených 
soustav nebo izolovaných soustav podle 
směrnice (EU) 2019/944;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – písm. ii b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iib) přispívá k dekarbonizaci odvětví 
dopravy tím, že podporuje zavádění 
pohonných systémů využívajících 
alternativní čisté pohonné hmoty, včetně 
systémů dodávek, a poskytuje odpovídající 
infrastrukturu, přičemž zohledňuje 
případné synergie s ostatními sítěmi, 
zejména s transevropskou dopravní sítí;
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) projekt je v souladu s cíli Unie 
v oblasti dekarbonizace a odpovídajícím 
způsobem přispívá k cílům Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 
stanoveným v čl. 2 odst. 11 nařízení (EU) 
2018/1999 o správě energetické unie 
a opatření v oblasti klimatu a k cíli 
klimatické neutrality do roku 2050.

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekt významně přispívá k cílům 
Unie a třetích zemí v oblasti dekarbonizace 
a k udržitelnosti, včetně prostřednictvím 
integrace energie z obnovitelných zdrojů 
do sítě a přenosem energie z obnovitelných 
zdrojů do hlavních míst spotřeby a úložišť, 
a

a) projekt významně přispívá k cílům 
Unie a třetích zemí v oblasti 
dekarbonizace, včetně dekarbonizace 
odvětví dopravy, a k udržitelnosti, včetně 
prostřednictvím integrace energie 
z obnovitelných zdrojů do sítě a přenosem 
energie z obnovitelných zdrojů do hlavních 
míst spotřeby a úložišť a posílením 
spolupráce v oblasti udržitelných 
energetických technologií, včetně vodíku, 
se třetími zeměmi s cílem podpořit 
udržitelný růst a rozvoj, prosazovat normy 
a předpisy EU a zavádění nové 
infrastruktury, zejména sítí pro 
doplňování paliva a dobíjení, a

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zvláštní pozornost je věnována 
sousedním zemím Evropské unie, 
a zejména zemím v procesu přistoupení 
s cílem urychlit sbližování právních 
předpisů a uplatňování odpovídajících 
předpisů a rozšířit síť infrastruktury jako 
prostředek k rozšíření vnějšího rozměru 
Zelené dohody pro Evropu.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) integrace trhu, mimo jiné 
odstraněním izolovanosti nejméně 
jednoho členského státu a omezením 
počtu problematických míst energetické 
infrastruktury; hospodářská soutěž 
a pružnost systému;

i) integrace trhu zvýšením úrovně 
propojení mezi členskými státy, omezením 
počtu problematických míst energetické 
infrastruktury, zvýšením hospodářské 
soutěže a pružnosti systému;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a – písm. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zabezpečení dodávek energie, 
mimo jiné prostřednictvím interoperability, 
pružnosti systému, kybernetické 
bezpečnosti, vhodných propojení 
a bezpečného a spolehlivého provozu 
systému;

ii) zabezpečení dodávek energie, 
mimo jiné prostřednictvím interoperability, 
pružnosti systému, kybernetické 
bezpečnosti, zvýšené energetické 
účinnosti, vhodných propojení 
a bezpečného a spolehlivého provozu 
systému;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b – písm. iii a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) integrace odvětví zlepšením 
interakce různých nosičů energie nebo 
odvětví energetiky, např. zvýšením 
meziodvětvové součinnosti a koordinace 
mezi odvětvími energetiky, dopravy 
a telekomunikací;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jde o projekty přepravy 
oxidu uhličitého spadající do kategorií 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze II bodě 5, přispěje projekt 
významně ke každému z těchto zvláštních 
kritérií:

c) pokud jde o projekty zachycování, 
využívání, ukládání a přepravy oxidu 
uhličitého spadající do kategorií 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze II bodě 5, přispěje projekt 
významně ke každému z těchto zvláštních 
kritérií:

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c – písm. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zvýšení odolnosti a bezpečnosti 
přepravy oxidu uhličitého;

ii) zvýšení odolnosti a bezpečnosti 
zachycování, využívání, ukládání 
a přepravy oxidu uhličitého;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud jde o vodíkové projekty 
spadající do kategorií energetické 

d) pokud jde o nové a přizpůsobené 
vodíkové projekty spadající do kategorií 
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infrastruktury stanovených v příloze II 
bodě 3, přispěje projekt významně 
k udržitelnosti, mimo jiné snížením emisí 
skleníkových plynů, posílením zavádění 
vodíku z obnovitelných zdrojů a podporou 
variabilní výroby energie z obnovitelných 
zdrojů prostřednictvím nabídky řešení 
v oblasti pružnosti a/nebo skladování. 
Kromě toho projekt významně přispěje 
alespoň k jednomu z těchto zvláštních 
kritérií:

energetické infrastruktury stanovených 
v příloze II bodě 3, přispěje projekt 
významně k udržitelnosti, mimo jiné 
snížením emisí skleníkových plynů, 
posílením zavádění vodíku z obnovitelných 
a nízkouhlíkových zdrojů a podporou 
variabilní výroby energie z obnovitelných 
zdrojů a zabezpečením dodávek v rámci 
celého systému prostřednictvím nabídky 
řešení v oblasti pružnosti a/nebo 
skladování. Kromě toho projekt významně 
přispěje alespoň k jednomu z těchto 
zvláštních kritérií:

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. d – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) integrace trhu, mimo jiné 
propojením stávajících nebo nových 
vodíkových sítí členských států nebo jiným 
přispěním ke vzniku sítě pro přepravu 
a skladování vodíku pro celou Unii 
a zajištěním interoperability propojených 
systémů;

i) integrace trhu, mimo jiné 
propojením stávajících nebo nových 
vodíkových sítí členských států nebo jiným 
přispěním ke vzniku sítě pro přepravu, 
distribuci a skladování vodíku pro celou 
Unii nebo pro dodávku pohonných hmot 
pro mobilitu na vodíkový pohon či 
syntetických paliv na bázi vodíku 
a zajištěním interoperability propojených 
systémů; 

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pokud jde o elektrolyzéry spadající 
do kategorie energetické infrastruktury 
stanovené v příloze II bodě 4, přispěje 
projekt významně ke každému z těchto 
zvláštních kritérií:

e) pokud jde o elektrolyzéry 
a technologie pro přeměnu elektřiny na 
syntetické plyny (power-to-x) spadající do 
kategorií energetické infrastruktury 
stanovených v příloze II bodě 4, přispěje 
projekt významně ke každému z těchto 
zvláštních kritérií:
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. e – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) udržitelnost, mimo jiné snížením 
emisí skleníkových plynů a posílením 
využívání vodíku z obnovitelných zdrojů;

i) udržitelnost, mimo jiné snížením 
emisí skleníkových plynů a posílením 
využívání vodíku z obnovitelných zdrojů 
nebo syntetických pohonných hmot;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. e – písm. iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) usnadnění inteligentní integrace 
odvětví energetiky propojením různých 
nosičů energie a odvětví;

iii) usnadnění inteligentní integrace 
odvětví energetiky propojením různých 
nosičů energie a odvětví tím, že umožní 
pružnost služeb, jako je reakce na straně 
poptávky a skladování; 

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pokud jde projekty inteligentních 
plynárenských sítí spadající do kategorie 
energetické infrastruktury stanovené 
v příloze II bodě 2, přispěje projekt 
významně k udržitelnosti tím, že umožní 
a usnadní integraci plynů z obnovitelných 
zdrojů a nízkouhlíkových plynů, jako je 
biometan nebo obnovitelný vodík, do 
rozvodných a přepravních plynárenských 
sítí za účelem snížení emisí skleníkových 
plynů. Kromě toho projekt významně 
přispěje alespoň k jednomu z těchto 

f) pokud jde projekty inteligentních 
plynárenských sítí spadající do kategorie 
energetické infrastruktury stanovené 
v příloze II bodě 2, přispěje projekt 
významně k udržitelnosti tím, že umožní 
a usnadní integraci plurality plynů 
z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových 
plynů, jako je biometan, syntetický metan 
nebo vodík, do rozvodných a přepravních 
plynárenských sítí – a to při plném 
dodržování interoperability – za účelem 
snížení emisí skleníkových plynů nebo tím, 
že významným způsobem přispěje 
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zvláštních kritérií: k dekarbonizaci odvětví, pro která 
doposud neexistují propracované 
technologické alternativy. Kromě toho 
projekt významně přispěje alespoň 
k jednomu z těchto zvláštních kritérií:

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) bezpečnost sítě a kvalita dodávek, 
a to zlepšením účinnosti a interoperability 
přepravy a distribuce plynu v každodenním 
provozu sítě, mimo jiné řešením problémů 
vyplývajících ze vstřikování plynů různé 
kvality prostřednictvím zavádění 
inovativních technologií a kybernetické 
bezpečnosti;

i) bezpečnost sítě a kvalita dodávek, 
a to zlepšením účinnosti a interoperability 
přepravy a distribuce plynu v každodenním 
provozu sítě, mimo jiné řešením problémů 
vyplývajících ze vstřikování plynů různé 
kvality prostřednictvím zavádění 
inovativních technologií a kybernetické 
bezpečnosti, zajištěním bezpečnosti 
dodávek a podporou využívání 
obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů 
energie a pohonných systémů, které 
snižují znečištění;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f – písm. iii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) zavádění nových technologií 
a inovací na podporu energeticky 
účinnějších systémů a alternativních 
čistých pohonných hmot.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich komplementaritě s ohledem 
na ostatní navrhované projekty;

b) dopadu ostatních navrhovaných 
projektů, které mohou být s posuzovaným 
projektem komplementární, mohou mu 
konkurovat nebo potenciálně konkurovat;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) součinnostem, které každý 
navrhovaný projekt vytváří mezi 
energetickou infrastrukturou a cíli odvětví 
dopravy a cestovního ruchu v oblasti 
dekarbonizace, a případným 
součinnostem navrhovaných projektů 
s ostatními sítěmi, mj. transevropskou 
dopravní sítí a infrastrukturou pro 
alternativní paliva; 

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Projekty, které již nejsou na seznamu 
Unie, ztrácejí veškerá práva a povinnosti 
spojené se statusem projektu společného 
zájmu na základě tohoto nařízení. 

9. Projekty, které již nejsou na seznamu 
Unie, ztrácejí veškerá práva a povinnosti 
spojené se statusem projektu společného 
zájmu na základě tohoto nařízení. 

Projekt, který již není uveden na seznamu 
Unie, avšak příslušný orgán již u něj přijal 
k přezkoumání příslušnou dokumentaci 
k žádosti, si zachovává práva a povinnosti 
vyplývající z kapitoly III, s výjimkou 
případů, kdy již projekt není na seznamu 
z důvodů uvedených v odstavci 8.

Projekt, který již není uveden na seznamu 
Unie, avšak příslušný orgán již u něj přijal 
k přezkoumání příslušnou dokumentaci 
k žádosti, si zachovává práva a povinnosti 
vyplývající z kapitoly III, s výjimkou 
případů, kdy již projekt není na seznamu 
z důvodů uvedených v odstavci 8.
Projekt, kterému byl udělen status 
projektu společného zájmu podle nařízení 
(EU) 347/2013 si zachovává práva 
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a povinnosti vyplývající z kapitoly III, 
pokud je nezbytné doplnit chybějící 
přeshraniční propojení v rámci propojení 
mezi členskými státy a přispět k cílům 
Unie v oblasti dekarbonizace, mj. 
prostřednictvím integrace energie 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nastanou-li při realizaci projektu 
společného zájmu závažné obtíže, může 
Komise po dohodě s příslušnými 
členskými státy jmenovat evropského 
koordinátora na dobu až jednoho roku; toto 
období lze dvakrát prodloužit.

1. Nastanou-li při realizaci projektu 
společného zájmu závažné obtíže 
a zpoždění, Komise po dohodě 
s příslušnými členskými státy jmenuje 
evropského koordinátora na dobu až 
jednoho roku; toto období lze dvakrát 
prodloužit.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem zajištění účinného 
administrativního zpracování dokumentace 
žádostí týkajících se projektů společného 
zájmu zajistí předkladatelé projektu 
a všechny dotčené orgány, aby byla tato 
dokumentace vyřízena nejrychlejším 
možným způsobem.

2. Za účelem zajištění účinného 
administrativního zpracování dokumentace 
žádostí týkajících se projektů společného 
zájmu zajistí předkladatelé projektu 
a všechny dotčené orgány, aby byla tato 
dokumentace vyřízena přednostně.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny povinnosti 
vyplývající z práva Unie, existuje-li tento 
status ve vnitrostátním právu, je projektům 
společného zájmu přiznáno postavení 
nejvyššího možného národního významu 
a při povolovacích postupech, včetně 
územního plánovaní, pokud tak stanoví 
vnitrostátní právo, a posuzování dopadů na 
životní prostředí v rámci těchto postupů, je 
s nimi náležitě nakládáno, a to v takovém 
případě a do takové míry, do níž je toto 
nakládání určeno vnitrostátním právem 
platným pro příslušný typ energetické 
infrastruktury.

3. Aniž jsou dotčeny povinnosti 
vyplývající z práva Unie, existuje-li tento 
status ve vnitrostátním právu, je projektům 
společného zájmu přiznáno postavení 
nejvyššího možného národního významu 
a při povolovacích postupech, včetně 
územního plánovaní, pokud tak stanoví 
vnitrostátní právo, a posuzování dopadů na 
životní prostředí v rámci těchto postupů, je 
s nimi náležitě nakládáno, a to v takovém 
případě a do takové míry, do níž je toto 
nakládání určeno vnitrostátním právem 
platným pro příslušný typ energetické 
infrastruktury, aniž je dotčeno úplné 
a jednotné uplatňování odpovídajících 
právních předpisů Unie v oblasti životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o důsledky pro životní prostředí, 
kterými se zabývá čl. 6 odst. 4 směrnice 
92/43/EHS a čl. 4 odst. 7 směrnice 
2000/60/ES, jsou projekty společného 
zájmu považovány z hlediska energetické 
politiky za projekty ve veřejném zájmu 
a lze je považovat za projekty 
v „převažujícím veřejném zájmu“ za 
předpokladu, že jsou splněny všechny 
podmínky uvedené v těchto směrnicích.

Pokud jde o důsledky pro životní prostředí, 
kterými se zabývá čl. 6 odst. 4 směrnice 
92/43/EHS a čl. 4 odst. 7 směrnice 
2000/60/ES, jsou projekty společného 
zájmu považovány z hlediska energetické 
politiky za projekty ve veřejném zájmu 
a za projekty v „převažujícím veřejném 
zájmu“ za předpokladu, že jsou splněny 
všechny podmínky uvedené v těchto 
směrnicích.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravomoc dotčených orgánů by mohla být vypouští se
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buď začleněna do pravomoci příslušného 
vnitrostátního orgánu určeného v souladu 
s čl. 8 odst. 1, nebo by si orgány do určité 
míry mohly zachovat svou nezávislou 
pravomoc v souladu s příslušným 
povolovacím režimem, který členský stát 
zvolil v souladu s tímto odstavcem s cílem 
usnadnit vydávání komplexního 
rozhodnutí a odpovídajícím způsobem 
spolupracovat s příslušným vnitrostátním 
orgánem.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud projekt společného zájmu 
vyžaduje, aby bylo rozhodnutí přijato ve 
dvou nebo více členských státech, přijmou 
dané příslušné orgány veškerá nezbytná 
opatření umožňující jejich vzájemnou 
účinnou a efektivní spolupráci a koordinaci 
včetně opatření uvedených v čl. 10 odst. 5. 
Členské státy usilují o zajištění společných 
postupů, zejména pokud jde o posouzení 
dopadů na životní prostředí.

5. Pokud projekt společného zájmu 
vyžaduje, aby bylo rozhodnutí přijato ve 
dvou nebo více členských státech, přijmou 
dané příslušné orgány veškerá nezbytná 
opatření umožňující jejich vzájemnou 
účinnou a efektivní spolupráci a koordinaci 
včetně opatření uvedených v čl. 10 odst. 5. 
Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
vnitrostátní orgány zajišťovaly společné 
postupy, zejména pokud jde o posouzení 
dopadů na životní prostředí, koordinovaly 
své harmonogramy a dohodly se na 
společném rozpisu pro postup udělování 
povolení.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pro přeshraniční projekty 
společného zájmu může být zřízen 
společný příslušný orgán podle definice 
v čl. 2 bodu 10a (novém).
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Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkladatel projektu v orientační lhůtě tří 
měsíců od zahájení povolovacího postupu 
podle článku 10 odst. 1 písm. a) vypracuje 
a předloží příslušnému orgánu koncepci 
účasti veřejnosti v návaznosti na postup 
nastíněný v příručce uvedené v odstavci 1 a 
v souladu s obecnými zásadami uvedenými 
v příloze VI. Příslušný orgán požádá 
o změny nebo koncepci účasti veřejnosti 
schválí do tří měsíců od obdržení. V tom 
případě příslušný orgán uváží jakoukoli 
formu účasti veřejnosti a konzultací s ní, 
které se uskuteční před zahájením 
povolovacího postupu, v rozsahu, v němž 
tato účast a konzultace veřejnosti splňují 
požadavky tohoto článku.

Předkladatel projektu v orientační lhůtě tří 
měsíců od zahájení povolovacího postupu 
podle článku 10 odst. 1 písm. a) vypracuje 
a předloží příslušnému orgánu koncepci 
účasti veřejnosti v návaznosti na postup 
nastíněný v příručce uvedené v odstavci 1 a 
v souladu s obecnými zásadami uvedenými 
v příloze VI. Příslušný orgán nebo 
případně společný příslušný orgán 
požádají o změny nebo koncepci účasti 
veřejnosti schválí do tří měsíců od 
obdržení. V tom případě příslušný orgán 
uváží jakoukoli formu účasti veřejnosti 
a konzultací s ní, které se uskuteční před 
zahájením povolovacího postupu, 
v rozsahu, v němž tato účast a konzultace 
veřejnosti splňují požadavky tohoto článku.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud má předkladatel projektu v úmyslu 
provést podstatné změny ve schválené 
koncepci, informuje o tom příslušný orgán. 
V takovém případě může příslušný orgán 
požadovat úpravy.

Pokud má předkladatel projektu v úmyslu 
provést podstatné změny ve schválené 
koncepci, informuje o tom příslušný orgán 
nebo případně společný příslušný orgán. 
V takovém případě může příslušný orgán 
požadovat úpravy.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkladatel projektu zřídí a pravidelně 
aktualizuje specializované internetové 
stránky projektu s příslušnými 
informacemi o projektu společného zájmu, 
propojené s internetovými stránkami 
Komise a platformou pro transparentnost 
uvedenou v článku 23 a splňující 
požadavky uvedené v příloze VI bodě 6. 
Obchodně citlivé informace jsou 
považovány za důvěrné.

Předkladatel projektu zřídí a pravidelně 
aktualizuje specializované internetové 
stránky projektu s příslušnými 
informacemi o projektu společného zájmu, 
včetně prováděcího plánu uvedeného v čl. 
5 odst. 1, propojené s internetovými 
stránkami Komise a platformou pro 
transparentnost uvedenou v článku 23 
a splňující požadavky uvedené v příloze VI 
bodě 6. Obchodně citlivé informace jsou 
považovány za důvěrné.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U přeshraničních projektů zahrnujících dva 
nebo více členských států příslušné orgány 
dotčených členských států ve vzájemné 
koordinaci vypracují společný rozpis, 
v němž sladí své harmonogramy;

U přeshraničních projektů zahrnujících dva 
nebo více členských států může být zřízen 
společný příslušný orgán podle definice 
v čl. 2 bodu 10a (novém) nebo příslušné 
orgány dotčených členských států ve 
vzájemné koordinaci vypracují společný 
rozpis, v němž sladí své harmonogramy;

Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením svých metodik uspořádá 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn rozsáhlé konzultace, jichž se 
zúčastní alespoň organizace zastupující 
všechny příslušné zúčastněné strany, 
včetně subjektu pro provozovatele 
distribučních soustav v Unii, všechny 
příslušné zúčastněné strany v oblasti 
vodíku, a pokud to bude považováno za 

Před předložením svých metodik uspořádá 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn rozsáhlé konzultace, jichž se 
zúčastní alespoň organizace zastupující 
všechny příslušné zúčastněné strany, 
včetně subjektu pro provozovatele 
distribučních soustav v Unii, všechny 
příslušné zúčastněné strany v oblasti 
vodíku, mobility a odezvy na straně 
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vhodné, vnitrostátní regulační orgány 
a další vnitrostátní orgány.

poptávky, a pokud to bude považováno za 
vhodné, vnitrostátní regulační orgány 
a další vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do tří měsíců ode dne obdržení 
metodik spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultace a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, poskytne agentura 
stanovisko síti ENTSO pro elektřinu, síti 
ENTSO pro zemní plyn, členským státům 
a Komisi a zveřejní je na svých 
internetových stránkách.

2. Do tří měsíců ode dne obdržení 
metodik spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultace a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, poskytne agentura 
stanovisko k řádnému projednání síti 
ENTSO pro elektřinu, síti ENTSO pro 
zemní plyn, členským státům a Komisi 
a zveřejní je na svých internetových 
stránkách.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Každé tři roky agentura stanoví 
a zveřejní soubor ukazatelů 
a odpovídajících referenčních hodnot pro 
srovnání jednotkových investičních 
nákladů u srovnatelných projektů kategorií 
infrastruktury uvedených v příloze II 
bodech 1 a 3. Tyto referenční hodnoty 
mohou síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn použít k analýzám 
nákladů a přínosů prováděným pro 
následné desetileté plány rozvoje sítě pro 
celou Unii. První z těchto ukazatelů se 
zveřejní do dne [1. listopadu 2022].

10. Každé tři roky agentura stanoví 
a zveřejní soubor ukazatelů 
a odpovídajících referenčních hodnot pro 
srovnání jednotkových investičních 
nákladů u srovnatelných projektů kategorií 
infrastruktury a případně možných 
alternativ, jako jsou opatření pro zajištění 
flexibility nebo projekty pro propojení 
odvětví, uvedených v příloze II bodech 1 
a 3. Tyto referenční hodnoty mohou síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn použít k analýzám nákladů 
a přínosů prováděným pro následné 
desetileté plány rozvoje sítě pro celou Unii. 
První z těchto ukazatelů se zveřejní do dne 
[1. listopadu 2022].
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Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Do dne [31. prosince 2023] 
předloží síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn společně Komisi 
a agentuře konzistentní a vzájemně 
propojený model trhu s energií, který 
zahrne infrastrukturu pro přenos a přepravu 
elektřiny, zemního plynu a vodíku, jakož 
i skladování, LNG a elektrolyzéry, a bude 
pokrývat prioritní koridory a oblasti 
energetické infrastruktury vymezené 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V.

11. Do dne [31. prosince 2023] 
předloží síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn společně Komisi 
a agentuře konzistentní a vzájemně 
propojený model trhu s energií, který 
zahrne infrastrukturu pro přenos a přepravu 
elektřiny, zemního plynu a vodíku, jakož 
i skladování, teplo, LNG a elektrolyzéry, 
a bude pokrývat prioritní koridory a oblasti 
energetické infrastruktury vymezené 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dne [31. července 2022] agentura po 
provedení rozsáhlé konzultace za účasti 
Komise a alespoň organizací zastupujících 
všechny příslušné zúčastněné strany, 
včetně sítě ENTSO pro elektřinu, sítě 
ENTSO pro zemní plyn, subjektu 
provozovatelů distribučních soustav v Unii 
a příslušných zúčastněných stran v odvětví 
vodíku zveřejní rámcové pokyny pro 
společné scénáře, které vypracují síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn. Tyto pokyny se budou 
pravidelně aktualizovat dle potřeby.

Do dne [31. července 2022] agentura po 
provedení rozsáhlé konzultace za účasti 
Komise a alespoň organizací zastupujících 
všechny příslušné zúčastněné strany, 
včetně sítě ENTSO pro elektřinu, sítě 
ENTSO pro zemní plyn, subjektu 
provozovatelů distribučních soustav v Unii 
a příslušných zúčastněných stran v odvětví 
vodíku, mobility a odezvy na straně 
poptávky, zveřejní rámcové pokyny pro 
společné scénáře, které vypracují síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn. Tyto pokyny se budou 
pravidelně aktualizovat dle potřeby.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při posuzování nedostatků v infrastruktuře 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn uplatní zásadu „energetická 
účinnost v první řadě“ a budou přednostně 
zvažovat všechna příslušná řešení 
nesouvisející s infrastrukturou s cílem řešit 
zjištěné nedostatky.

Při posuzování nedostatků v infrastruktuře 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn uplatní zásadu „energetická 
účinnost v první řadě“ a se zvláštním 
ohledem na ty nedostatky, které mají vliv 
na schopnost Unie splnit své cíle pro 
dekarbonizaci, budou přednostně zvažovat 
všechna příslušná řešení nesouvisející 
s infrastrukturou včetně projektů pro 
propojení odvětví, aby zjištěné nedostatky 
řešily.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením svých příslušných zpráv 
provedou síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn rozsáhlé 
konzultace za účasti všech příslušných 
zúčastněných stran, včetně subjektu 
provozovatelů distribučních soustav v Unii 
a všech příslušných zúčastněných stran 
z odvětví vodíku a všech zástupců 
členských států v prioritních koridorech 
vymezených v příloze I.

Před předložením svých příslušných zpráv 
provedou síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn rozsáhlé 
konzultace za účasti všech příslušných 
zúčastněných stran, včetně subjektu 
provozovatelů distribučních soustav v Unii, 
všech příslušných zúčastněných stran 
z odvětví vodíku, mobility a odezvy na 
straně poptávky, občanské společnosti 
a všech zástupců členských států 
v prioritních koridorech vymezených 
v příloze I. 

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do tří měsíců ode dne obdržení 
zprávy o nedostatcích v infrastruktuře 
spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultací a zprávou o tom, jak byly tyto 

3. Do tří měsíců ode dne obdržení 
zprávy o nedostatcích v infrastruktuře 
spolu se vstupy získanými v rámci 
konzultací a zprávou o tom, jak byly tyto 
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informace zohledněny, poskytne agentura 
stanovisko síti ENTSO pro elektřinu, síti 
ENTSO pro zemní plyn a Komisi.

informace zohledněny, poskytne agentura 
stanovisko síti ENTSO pro elektřinu, síti 
ENTSO pro zemní plyn a Komisi 
a zpřístupní je veřejnosti.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Před zveřejněním závěrečných 
zpráv o nedostatcích v infrastruktuře síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn v souladu se stanoviskem 
Komise upraví své zprávy o nedostatcích 
v infrastruktuře, přičemž náležitě zohlední 
stanovisko agentury.

5. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn v souladu se 
stanoviskem Komise upraví své zprávy 
o nedostatcích v infrastruktuře, přičemž 
náležitě zohlední stanovisko agentury. 
Pokud tato stanoviska nebudou 
v závěrečných zprávách o nedostatcích 
v infrastruktuře zohledněna, musí být 
poskytnuta odůvodnění.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. července 2022 členské 
státy s podporou Komise v rámci svých 
konkrétních prioritních koridorů mořských 
elektrizačních soustav na moři stanovených 
v příloze I bodě 2 a s přihlédnutím ke 
zvláštnostem a rozvoji v každém regionu 
společně vymezí množství výroby energie 
z obnovitelných zdrojů na moři, které má 
být využíváno v každé přímořské oblasti 
do roku 2050, a dohodnou se na spolupráci 
v tomto ohledu, s průběžnými kroky 
v letech 2030 a 2040, a to s ohledem na 
vnitrostátní plány v oblasti energetiky 
a klimatu, potenciál obnovitelných zdrojů 
na moři v každé přímořské oblasti, 
ochranu životního prostředí, přizpůsobení 
se změně klimatu a další využití moře, 
jakož i na cíle Unie v oblasti 

1. Do dne 31. července 2022 členské 
státy s podporou Komise v rámci svých 
konkrétních prioritních koridorů mořských 
elektrizačních soustav na moři stanovených 
v příloze I bodě 2 a s přihlédnutím ke 
zvláštnostem a rozvoji v každém regionu 
společně vymezí množství výroby energie 
z obnovitelných zdrojů na moři, které má 
být využíváno v každé přímořské oblasti 
do roku 2050, a dohodnou se na spolupráci 
v tomto ohledu, s průběžnými kroky 
v letech 2030 a 2040, a to s ohledem na 
vnitrostátní plány v oblasti energetiky 
a klimatu, potenciál obnovitelných zdrojů 
na moři v určených přímořských 
oblastech, ochranu životního prostředí, 
přizpůsobení se změně klimatu a další 
využití moře, jakož i na cíle Unie v oblasti 
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dekarbonizace. Tato dohoda se uzavírá 
písemně pro každou přímořskou oblast 
spojenou s územím Unie.

dekarbonizace. Toto prohlášení o záměru 
musí být učiněno písemně pro každou 
přímořskou oblast spojenou s územím 
Unie.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne [31. července 2023] síť 
ENTSO pro elektřinu za účasti příslušných 
provozovatelů přenosových soustav, 
vnitrostátních regulačních orgánů 
a Komise a v souladu s dohodou uvedenou 
v odstavci 1 vypracuje a zveřejní plány 
rozvoje integrované sítě na moři počínaje 
cíli pro rok 2050 a s průběžnými kroky pro 
roky 2030 a 2040 pro každou přímořskou 
oblast v souladu s prioritními koridory 
mořských elektrizačních soustav 
uvedenými v příloze I, přičemž zohlední 
ochranu životního prostředí a další využití 
moře. Tyto plány rozvoje integrované sítě 
na moři budou následně každé tři roky 
aktualizovány.

2. Do dne [31. července 2023] síť 
ENTSO pro elektřinu za účasti příslušných 
provozovatelů přenosových soustav, 
vnitrostátních regulačních orgánů 
a Komise a v souladu s dohodou uvedenou 
v odstavci 1 vypracuje a zveřejní plány 
rozvoje integrované sítě na moři počínaje 
cíli pro rok 2050 a s průběžnými kroky pro 
roky 2030 a 2040 pro každou přímořskou 
oblast v souladu s prioritními koridory 
mořských elektrizačních soustav 
uvedenými v příloze I, přičemž zohlední 
ochranu životního prostředí a další využití 
moře. Plány rozvoje integrované sítě na 
moři mohou rovněž zahrnovat vodíkovou 
infrastrukturu, je-li považována za 
relevantní. Tyto plány rozvoje integrované 
sítě na moři budou následně každé tři roky 
aktualizovány.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přeshraničním přidělování nákladů 
usilují příslušné vnitrostátní regulační 
orgány po konzultaci s dotčenými 
provozovateli přenosových soustav 
o vzájemnou dohodu založenou zejména na 
informacích uvedených v odst. 3 písm. a) 
a b). Jejich posouzení vychází ze stejného 
scénáře, jaký byl ve výběrovém procesu 

Při přeshraničním přidělování nákladů 
usilují příslušné vnitrostátní regulační 
orgány po konzultaci s dotčenými 
provozovateli přenosových soustav 
o vzájemnou dohodu založenou zejména na 
informacích uvedených v odst. 3 písm. a) 
a b). Jejich posouzení zohledňuje stejný 
scénář, jaký byl ve výběrovém procesu 
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použit pro vypracování seznamu Unie, 
v němž je daný projekt společného zájmu 
uveden.

použit pro vypracování seznamu Unie, 
v němž je daný projekt společného zájmu 
uveden.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Projekty společného zájmu 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. d), bodě 2 a bodě 
5 jsou rovněž způsobilé k finanční pomoci 
Unie ve formě grantů na práce, mohou-li 
dotčení předkladatelé projektu jednoznačně 
prokázat významné pozitivní externality, 
které projekty přinesou, jako je bezpečnost 
dodávek energie, pružnost systému, 
solidarita nebo inovace, a předloží jasné 
důkazy o jejich nedostatečné obchodní 
životaschopnosti podle analýzy nákladů 
a přínosů, obchodního plánu 
a provedených posouzení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé nebo případně vnitrostátní 
regulační orgán.

4. Projekty společného zájmu 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. d), bodě 2, bodě 4 
a bodě 5 jsou rovněž způsobilé k finanční 
pomoci Unie ve formě grantů na práce, 
mohou-li dotčení předkladatelé projektu 
jednoznačně prokázat významné pozitivní 
externality, které projekty přinesou, jako je 
bezpečnost dodávek energie, pružnost 
systému, solidarita nebo inovace, 
a předloží jasné důkazy o jejich 
nedostatečné obchodní životaschopnosti 
podle analýzy nákladů a přínosů, 
obchodního plánu a provedených 
posouzení, zejména těch, která provedli 
potenciální investoři nebo věřitelé nebo 
případně vnitrostátní regulační orgán.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 3 je svěřena 
Komisi ode dne [1. ledna 2022] na dobu 
sedmi let. Komise vypracuje zprávu 
o přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto sedmiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 3 je svěřena 
Komisi ode dne [1. ledna 2022] na dobu 
pěti let. Komise vypracuje zprávu 
o přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
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námitku nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

námitku nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 4 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v případě odvětví elektřiny 
a vodíku vývoje úrovně propojení mezi 
členskými státy, odpovídajícího vývoje cen 
energií, jakož i počtu případů výpadků 
síťové soustavy, jejich příčin 
a souvisejících ekonomických nákladů;

e) v případě odvětví elektřiny 
a vodíku vývoje úrovně propojení mezi 
členskými státy, odpovídajícího vývoje cen 
energií, jakož i počtu případů výpadků 
síťové soustavy, jejich příčin 
a souvisejících ekonomických nákladů 
a přispění k flexibilitě, integraci 
energetického systému a propojení 
odvětví;

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 22 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dosaženého pokroku, pokud jde 
o pozitivní dopad na biologickou 
rozmanitost a zásadu „neškodit“;

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
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Čl. 23 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hlavní očekávané přínosy a náklady 
projektů s výjimkou jakýchkoli obchodně 
citlivých informací;

c) hlavní očekávané přínosy, zejména 
pokud jde o snížení emisí skleníkových 
plynů, a náklady projektů s výjimkou 
jakýchkoli obchodně citlivých informací;

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 8 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Propojení rozvodných sítí vodíku 
v západní Evropě („HI West“): vodíková 
infrastruktura umožňující vznik 
integrované páteřní vodíkové sítě, která 
propojí země v regionu a bude reagovat na 
jejich konkrétní potřeby v oblasti 
infrastruktury pro vodík, přičemž podpoří 
vznik sítě pro přepravu vodíku v celé EU.

(8) Propojení rozvodných sítí vodíku 
v západní Evropě („HI West“): vodíková 
infrastruktura, včetně infrastruktury se 
změněným využitím, umožňující vznik 
integrované páteřní vodíkové sítě, která 
propojí země v regionu a bude reagovat na 
jejich konkrétní potřeby v oblasti 
infrastruktury pro vodík, přičemž podpoří 
vznik sítě pro přepravu vodíku v celé EU, 
včetně propojení oblastí, kde dochází 
k výrobě energie z obnovitelných zdrojů, 
s elektrolyzéry a následně se středisky pro 
výrobu syntetických paliv, a umožňující 
spotřebu konečnými uživateli ve všech 
odvětvích.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 9 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Propojení rozvodných sítí vodíku 
ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě („HI East“): vodíková 
infrastruktura umožňující vznik 
integrované páteřní vodíkové sítě, která 
propojí země v regionu a bude reagovat na 
jejich konkrétní potřeby v oblasti 
infrastruktury pro vodík, přičemž podpoří 

(9) Propojení rozvodných sítí vodíku 
ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě („HI East“): vodíková 
infrastruktura, včetně infrastruktury se 
změněným využitím, umožňující vznik 
integrované páteřní vodíkové sítě, která 
propojí země v regionu a bude reagovat na 
jejich konkrétní potřeby v oblasti 
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vznik sítě pro přepravu vodíku v celé EU. infrastruktury pro vodík, přičemž podpoří 
vznik sítě pro přepravu vodíku v celé EU, 
včetně propojení oblastí, kde dochází 
k výrobě energie z obnovitelných zdrojů, 
s elektrolyzéry a následně se středisky pro 
výrobu syntetických paliv, a umožňující 
spotřebu konečnými uživateli ve všech 
odvětvích.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 10 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Plán propojení baltského trhu 
s energií z vodíku („BEMIP Hydrogen“): 
vodíková infrastruktura umožňující vznik 
integrované páteřní vodíkové sítě, která 
propojí země v regionu a bude reagovat na 
jejich konkrétní potřeby v oblasti 
infrastruktury pro vodík, přičemž podpoří 
vznik sítě pro přepravu vodíku v celé EU.

(10) Plán propojení baltského trhu 
s energií z vodíku („BEMIP Hydrogen“): 
vodíková infrastruktura, včetně 
infrastruktury se změněným využitím, 
umožňující vznik integrované páteřní 
vodíkové sítě, která propojí země v regionu 
a bude reagovat na jejich konkrétní potřeby 
v oblasti infrastruktury pro vodík, přičemž 
podpoří vznik sítě pro přepravu vodíku 
v celé EU, včetně propojení oblastí, kde 
dochází k výrobě energie z obnovitelných 
zdrojů, s elektrolyzéry a následně se 
středisky pro výrobu syntetických paliv, 
a umožňující spotřebu konečnými 
uživateli ve všech odvětvích.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 11 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zavádění inteligentních 
elektrizačních soustav: zavedení 
technologií inteligentních sítí v celé Unii 
s cílem efektivně začlenit chování a akce 
všech uživatelů připojených k elektrické 
síti, a to zejména výrobu velkého množství 
elektřiny z obnovitelných nebo 

(11) Zavádění inteligentních 
elektrizačních soustav: zavedení 
technologií inteligentních sítí v celé Unii 
s cílem efektivně začlenit chování a akce 
všech uživatelů připojených k elektrické 
síti, a to zejména výrobu velkého množství 
elektřiny z obnovitelných nebo 



PE689.773v02-00 248/346 AD\1234717CS.docx

CS

distribuovaných zdrojů energie, a odezvu 
na straně poptávky, kterou poskytují 
spotřebitelé.

distribuovaných zdrojů energie a zařízení 
pro ukládání a přeměnu energie, a odezvu 
na straně poptávky, kterou poskytují 
spotřebitelé.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Technologie „Power-to-X“: 
podpora zavádění aplikací, jejichž cílem je 
umožnit snižování emisí skleníkových 
plynů a které přispívají k bezpečnému, 
efektivnímu a spolehlivému provozu 
systému a k inteligentní integraci 
energetických systémů.
Dotčené členské státy: členské státy 
uvedené v části 3.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 12 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Přeshraniční síť pro přepravu oxidu 
uhličitého: rozvoj přepravní infrastruktury 
oxidu uhličitého mezi členskými státy 
a sousedními třetími zeměmi s ohledem na 
rozvoj zachycování a ukládání oxidu 
uhličitého.

(12) Přeshraniční síť pro přepravu oxidu 
uhličitého: rozvoj infrastruktury pro 
zachycování, využití, ukládání a přepravu 
oxidu uhličitého mezi členskými státy 
a sousedními třetími zeměmi s ohledem na 
rozvoj zachycování, ukládání nebo využití 
oxidu uhličitého.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 13 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Inteligentní plynárenské soustavy: 
zavedení technologií inteligentních 
plynárenských soustav v celé Unii s cílem 
efektivně začlenit do plynárenské sítě 
rozmanité obnovitelné zdroje plynu 
a zdroje plynu s nízkým obsahem uhlíku, 
podporovat zavádění inovativních řešení 
pro správu sítí a usnadnění integrace 
inteligentního energetického systému 
a odezvy na straně poptávky.

(13) Inteligentní plynárenské soustavy: 
zavedení technologií inteligentních 
plynárenských soustav v celé Unii s cílem 
efektivně začlenit do plynárenské sítě 
rozmanité obnovitelné zdroje plynu 
a zdroje plynu s nízkým obsahem uhlíku, 
podporovat zavádění inovativních řešení 
pro správu sítí a usnadnění integrace 
inteligentního energetického systému 
a odezvy na straně poptávky, významně 
přispívat k dekarbonizaci odvětví, pro něž 
dosud nejsou k dispozici proveditelné 
technologické alternativy, vytvářet 
synergie s TEN-T, včetně přihlížení 
k přeshraničnímu rozměru námořní 
a vnitrozemské vodní dopravy a přístavů.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Přeshraniční integrované 
energetické a dopravní sítě: propojení 
rozvodných sítí vodíku, které jsou součástí 
stávající evropské dopravní sítě 
a kombinují podél tohoto koridoru 
energetickou infrastrukturu s dopravní 
infrastrukturou (alternativní paliva) za 
účelem dekarbonizace dopravních toků.
Dotčené členské státy: všechny.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Integrace malých propojených 
nebo izolovaných systémů a ostrovů, 
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včetně nejvzdálenějších regionů: rozvoj 
infrastruktury pro přenos a skladování 
elektřiny (podle čl. 4 odst. 3 písm. a) 
přispívající k lepšímu propojení ostrovů a 
k efektivnější integraci obnovitelných 
zdrojů energie a k celkové integraci 
energetického systému.
Dotčené členské státy: všechny.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení na skladování elektřiny pro 
trvalé nebo dočasné skladování elektřiny 
v nadzemní či podzemní infrastruktuře 
nebo v geologických úložištích za 
předpokladu, že jsou přímo připojena 
k přenosovému vedení vysokého napětí 
zkonstruovanému pro napětí 110 kV či 
více;

b) zařízení na skladování elektřiny pro 
trvalé nebo dočasné skladování elektřiny 
v nadzemní či podzemní infrastruktuře 
nebo v geologických úložištích za 
předpokladu, že jsou přímo připojena 
k přenosovému vedení vysokého napětí 
zkonstruovanému pro napětí 110 kV či 
více nebo k dopravním uzlům nebo jiné 
relevantní infrastruktuře energetického 
systému;

Pozměňovací návrh 92

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) infrastruktura pro dobíjení 
elektrických vozidel na celém území, a to i 
v oblastech s obtížným přístupem, jako 
jsou ostrovy, nejvzdálenější regiony 
a neobydlené oblasti.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) telematické aplikace zaměřené na 
integraci řešení v oblasti dopravy 
a mobility do elektrické sítě, mimo jiné 
včetně dobíjení vozidel, ukládání energie 
a řízení poptávky; 

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré následující vybavení nebo 
veškerá zařízení, jejichž cílem je umožnit 
a usnadnit integraci obnovitelných 
a nízkouhlíkových plynů (včetně 
biomethanu, vodíku nebo syntetického 
methanu) do sítě: digitální systémy 
a součásti, které integrují informační 
a komunikační technologie, kontrolní 
systémy a technologie senzorů, jejichž 
cílem je umožnit interaktivní a inteligentní 
monitorování, měření, kontrolu kvality 
a řízení výroby, přenosu, distribuce 
a spotřeby plynu v rámci plynárenské sítě. 
Tyto projekty mohou rovněž zahrnovat 
vybavení umožňující zpětné toky z úrovně 
distribuce na úroveň přenosu a související 
nezbytnou modernizaci stávající sítě;

a) veškeré následující vybavení nebo 
veškerá zařízení, jejichž cílem je umožnit 
a usnadnit integraci obnovitelných 
a nízkouhlíkových plynů (jako je 
biomethan a vodík) do sítě: digitální 
systémy a součásti, které integrují 
informační a komunikační technologie, 
kontrolní systémy a technologie senzorů, 
jejichž cílem je umožnit interaktivní 
a inteligentní integraci, monitorování, 
měření, kontrolu kvality a řízení výroby, 
přenosu, distribuce, skladování a spotřeby 
plynu v rámci plynárenské sítě. Tyto 
projekty mohou rovněž zahrnovat vybavení 
umožňující zpětné toky z úrovně distribuce 
na úroveň přenosu a související nezbytnou 
modernizaci stávající sítě, jakož 
i související nezbytná nová připojení k síti 
a infrastrukturu se změněným využitím;

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vybavení nebo instalace, jejichž 
cílem je urychlit dekarbonizaci odvětví, 
pro něž dosud nejsou k dispozici 
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proveditelné technologické alternativy, 
jako je námořní, letecká, těžká nákladní 
a dálková doprava.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) v oblasti vodíku: (3) v oblasti vodíku, včetně vodíku 
z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkového 
vodíku:

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přenosové potrubí pro přepravu 
vodíku umožňující transparentní 
a nediskriminační přístup více uživatelům 
sítě, které tvoří především vysokotlaké 
vodíkové potrubí s výjimkou potrubí pro 
místní distribuci vodíku;

a) přenosové a distribuční potrubí pro 
přepravu vodíku, jehož cílem je umožnit 
transparentní a nediskriminační přístup 
všem uživatelům sítě a jež tvoří především 
vysokotlaké vodíkové potrubí s výjimkou 
potrubí pro místní distribuci vodíku;

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) veškeré vybavení nebo zařízení 
nezbytné pro bezpečný, spolehlivý 
a efektivní provoz vodíkového systému 
nebo pro zajištění obousměrné kapacity, 
včetně kompresorových stanic.

d) veškeré vybavení nebo zařízení 
nezbytné pro bezpečný, spolehlivý 
a efektivní provoz vodíkového systému, 
včetně nové infrastruktury nebo 
infrastruktury se změněným využitím, 
nebo pro zajištění obousměrné kapacity, 
včetně kompresorových stanic.
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Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vodíková infrastruktura 
v multimodálních dopravních uzlech nebo 
propojující zařízení s elektrolyzéry se 
zařízeními pro výrobu syntetických paliv;

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) vybavení nebo instalace zaměřené 
na dodávky vodíku pro řešení v oblasti 
mobility na vodíkový pohon, zejména 
v rámci hlavní sítě TEN-T a 
s přihlédnutím k telematickým aplikacím 
za účelem integrace řešení v oblasti 
dopravy a mobility do vodíkové sítě.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. d – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškerá aktiva vyjmenovaná v bodech a), 
b), c) a d) mohou být aktiva nově 
vybudovaná, konvertovaná z přírodního 
plynu na speciální aktiva pro vodík nebo 
kombinace obou uvedených možností;

Veškerá aktiva vyjmenovaná v bodech a), 
b), c), d), da) a db) mohou být aktiva nově 
vybudovaná, konvertovaná nebo 
přeměněná z přírodního plynu na aktiva 
připravená na vodík nebo kombinace obou 
uvedených možností;

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) v oblasti zařízení využívajících 
elektrolyzéry:

(4) v oblasti zařízení využívajících 
elektrolyzéry a technologie „Power-to-X“:

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) elektrolyzéry: (i) které mají 
kapacitu minimálně 100 MW; ii) jejichž 
výroba odpovídá požadavku na úspory 
emisí skleníkových plynů během životního 
cyklu ve výši 70 % v porovnání s hodnotou 
referenčního fosilního paliva 94g 
CO2e/MJ, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 2 
a příloze V směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/200160. 
Úspory emisí skleníkových plynů během 
životního cyklu se počítají s využitím 
metodologie uvedené v čl. 28 odst. 5 
směrnice (EU) 2018/2001 nebo případně 
s využitím normy ISO 14067 nebo ISO 
14064-1. Kvantifikované úspory emisí 
skleníkových plynů během životního cyklu 
jsou v příslušných případech ověřovány 
v souladu s článkem 30 směrnice (EU) 
2018/2001 nebo nezávislou třetí stranou; 
a iii) které mají rovněž funkci související 
se sítí;

a) elektrolyzéry: (i) které mají 
kapacitu minimálně 60 MW; (ii) které mají 
kapacitu minimálně 30 MW v případě 
inovačních prostředních článků 
hodnotových řetězců (např. námořní trasy 
s využitím kapalných organických nosičů 
vodíku, kapalného vodíku nebo 
amoniaku); ii) jejichž výroba odpovídá 
požadavku na úspory emisí skleníkových 
plynů během životního cyklu ve výši 70 % 
v porovnání s hodnotou referenčního 
fosilního paliva 94g CO2e/MJ, jak je 
stanoveno v čl. 25 odst. 2 a příloze 
V směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/200160. Úspory emisí 
skleníkových plynů během životního cyklu 
se počítají s využitím metodologie uvedené 
v čl. 28 odst. 5 směrnice (EU) 2018/2001 
nebo případně s využitím normy ISO 
14067 nebo ISO 14064-1. Kvantifikované 
úspory emisí skleníkových plynů během 
životního cyklu jsou v příslušných 
případech ověřovány v souladu s článkem 
30 směrnice (EU) 2018/2001 nebo 
nezávislou třetí stranou; a iii) které mají 
rovněž funkci související se sítí;

__________________ __________________
60 Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82. 60 Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82.

Pozměňovací návrh 104
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Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zařízení využívající technologie 
„Power-to-X“ jiné než vodík, která: (i) 
mají kapacitu minimálně 100 MW; ii) 
jejichž výroba odpovídá požadavku na 
úspory emisí skleníkových plynů během 
životního cyklu ve výši 70 % v porovnání 
s hodnotou referenčního fosilního paliva 
94g CO2e/MJ, jak je stanoveno v čl. 25 
odst. 2 a příloze V směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/2001. 
Úspory emisí skleníkových plynů během 
životního cyklu se počítají s využitím 
metodologie uvedené v čl. 28 odst. 5 
směrnice (EU) 2018/2001 nebo případně 
s využitím normy ISO 14067 nebo ISO 
14064-1. Kvantifikované úspory emisí 
skleníkových plynů během životního cyklu 
jsou v příslušných případech ověřovány 
v souladu s článkem 30 směrnice (EU) 
2018/2001 nebo nezávislou třetí stranou; 
a iii) která mají rovněž funkci související 
se sítí;

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) související vybavení; b) související vybavení, včetně mimo 
jiné připojení k přenosovým 
a distribučním sítím;

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyhrazené potrubí jiné než těžební 
plynovodní síť sloužící k přepravě oxidu 
uhličitého z více než jednoho zdroje, např. 
průmyslová zařízení (včetně elektráren), 
která produkují oxid uhličitý na základě 
spalování nebo jiných chemických reakcí 
sloučenin obsahujících fosilní či nefosilní 
uhlík za účelem trvalého geologického 
uložení oxidu uhličitého podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES61;

a) vyhrazená infrastruktura 
a vybavení (včetně lodí a nákladních 
vozidel) sloužící k zachycování a přepravě 
oxidu uhličitého ze zdrojů, které produkují 
oxid uhličitý na základě spalování nebo 
jiných chemických reakcí sloučenin 
obsahujících fosilní či nefosilní uhlík, za 
účelem trvalého geologického uložení 
oxidu uhličitého podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES61 nebo za účelem zachycování 
a využívání oxidu uhličitého;

__________________ __________________
61 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114. 61 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114.

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení pro zkapalňování 
a vyrovnávací skladování oxidu uhličitého 
s cílem jeho další přepravy. Nespadají sem 
infrastruktury v rámci geologických 
formací užívané k trvalému geologickému 
uložení oxidu uhličitého podle směrnice 
2009/31/ES a související povrchová 
a injektážní zařízení;

b) zařízení pro zkapalňování 
a skladování oxidu uhličitého za účelem 
jeho trvalého geologického uložení podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES;

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Navrhované projekty přepravy 
oxidu uhličitého spadající do kategorie 
stanovené v příloze II bodě 5 jsou 
předkládány jako součást plánu rozvoje 
infrastruktury přeshraniční přepravy 

(6) Navrhované projekty zachycování, 
využívání, ukládání a přepravy oxidu 
uhličitého spadající do kategorie stanovené 
v příloze II bodě 5 jsou předkládány jako 
součást plánu rozvoje infrastruktury 
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a ukládání oxidu uhličitého vypracovaného 
nejméně dvěma členskými státy, který má 
být předložen Komisi dotčenými 
členskými státy nebo subjekty určenými 
těmito členskými státy.

přeshraniční přepravy a ukládání oxidu 
uhličitého vypracovaného nejméně dvěma 
členskými státy, který má být předložen 
Komisi dotčenými členskými státy nebo 
subjekty určenými těmito členskými státy.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u přenosu elektřiny projekt zvyšuje 
přenosovou kapacitu sítě či kapacitu 
dostupnou pro obchodní toky na hranici 
daného členského státu s jedním nebo více 
jinými členskými státy, čímž zvyšuje 
přeshraniční přenosovou kapacitu sítě na 
hranici daného členského státu s jedním 
nebo více jinými členskými státy nejméně 
o 500 MW oproti situaci, kdy by nedošlo 
k uvedení projektu do provozu;

a) u přenosu elektřiny projekt zvyšuje 
přenosovou kapacitu sítě či kapacitu 
dostupnou pro obchodní toky nebo zvyšuje 
stabilitu sítě na hranici daného členského 
státu s jedním nebo více jinými členskými 
státy, čímž zvyšuje přeshraniční 
přenosovou kapacitu sítě na hranici daného 
členského státu s jedním nebo více jinými 
členskými státy nejméně o 500 MW oproti 
situaci, kdy by nedošlo k uvedení projektu 
do provozu;

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u skladování elektrické energie 
projekt poskytuje nejméně 225 MW 
instalované kapacity a má skladovací 
kapacitu, která umožňuje čistou roční 
výrobu elektrické energie ve výši 250 
gigawatthodin ročně;

b) u skladování elektrické energie 
projekt poskytuje nejméně 225 MW 
instalované kapacity a má skladovací 
kapacitu a rychlost zatížení, která 
umožňuje čistou roční výrobu elektrické 
energie ve výši 250 gigawatthodin ročně;

Pozměňovací návrh 111

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

d) u přenosu vodíku projekt umožňuje 
přenos vodíku přes hranice dotčených 
členských států nebo zvyšuje stávající 
kapacitu přeshraniční přepravy vodíku na 
hranici mezi dvěma členskými státy 
nejméně o 10% ve srovnání se situací před 
uvedením projektu do provozu, a projekt 
důvěryhodně prokazuje, že je nezbytnou 
součástí plánované přeshraniční vodíkové 
sítě a podává dostatečný důkaz 
o stávajících plánech a spolupráci se 
sousedními zeměmi a provozovateli sítí;

d) u přenosu vodíku projekt umožňuje 
přenos vodíku přes hranice dotčených 
členských států nebo zvyšuje stávající 
kapacitu přeshraniční přepravy vodíku na 
hranici mezi dvěma členskými státy 
nejméně o 10% ve srovnání se situací před 
uvedením projektu do provozu, a projekt 
důvěryhodně prokazuje, že je nezbytnou 
součástí plánované přeshraniční vodíkové 
sítě, např. že slouží oborovým klastrům, 
multimodálním dopravním uzlům nebo 
skladovacím zařízením, a podává 
dostatečný důkaz o stávajících plánech 
a spolupráci se sousedními zeměmi 
a provozovateli sítí;

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) u zařízení pro skladování nebo 
příjem vodíku uvedených v příloze II bodě 
3 je cílem projektu přímo či nepřímo 
zásobovat nejméně dva členské státy;

e) u zařízení pro skladování nebo 
příjem vodíku uvedených v příloze II bodě 
3 je cílem projektu zásobovat nejméně dva 
členské státy, a to přímo či nepřímo 
zajištěním přínosů v podobě zabezpečení 
dodávek energie;

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) u elektrolyzérů poskytuje projekt 
instalovaný výkon minimálně 100 MW 
a přináší výhody přímo nebo nepřímo 
nejméně dvěma členským státům;

f) u elektrolyzérů poskytuje projekt 
instalovaný výkon 60 MW a přináší 
výhody přímo nebo nepřímo nejméně 
dvěma členským státům; v případě 
inovačních prostředních článků 
hodnotových řetězců poskytuje projekt 
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nejméně 30 MW instalované kapacity 
a přináší výhody přímo či nepřímo 
nejméně dvěma členským státům. Projekt 
může těchto kapacit dosáhnout během 
několika fází nebo projektů.

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) u technologií „Power-to-X“ 
poskytuje projekt nejméně 100 MW 
instalované kapacity a přináší výhody 
přímo či nepřímo nejméně dvěma 
členským státům;

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) u projektů vzájemného zájmu 
v kategorii stanovené v příloze II bodě 1 
písm. a) až e) projekt zvyšuje přenosovou 
kapacitu sítě či kapacitu dostupnou pro 
obchodní toky na hranici daného členského 
státu s jednou nebo více třetími zeměmi 
a na základě specifických kritérií 
vyjmenovaných v čl. 4 odst. 3 přináší 
významné výhody nejméně dvěma 
členským státům. Výpočet výhod pro 
členské státy provádí a zveřejňuje síť 
ENTSO pro elektřinu v rámci celounijního 
desetiletého plánu rozvoje sítě;

h) u projektů vzájemného zájmu 
v kategorii stanovené v příloze II bodě 1 
písm. a) až e) projekt zvyšuje přenosovou 
kapacitu sítě či kapacitu dostupnou pro 
obchodní toky nebo zvyšuje stabilitu sítě 
na hranici daného členského státu s jednou 
nebo více třetími zeměmi a na základě 
specifických kritérií vyjmenovaných v čl. 4 
odst. 3 přináší významné výhody nejméně 
dvěma členským státům. Výpočet výhod 
pro členské státy provádí a zveřejňuje síť 
ENTSO pro elektřinu v rámci celounijního 
desetiletého plánu rozvoje sítě;

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) u projektů vzájemného zájmu 
v kategorii stanovené v příloze II bodě 5 
mohou projekt využít nejméně dva členské 
státy a třetí země k přepravě 
antropogenního oxidu uhličitého.

i) u projektů vzájemného zájmu 
v kategorii stanovené v příloze II bodě 5 
mohou projekt využít nejméně dva členské 
státy a třetí země k zachycování, 
využívání, ukládání a přepravě 
antropogenního oxidu uhličitého.

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bezpečnost dodávek, 
interoperabilita a bezpečný provoz systému 
posuzované 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 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. Případně 
se posuzuje dopad projektu na nezávislou 
a spolehlivou kontrolu provozu a služeb 
systému.

c) bezpečnost dodávek, 
interoperabilita a bezpečný provoz systému 
posuzované 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 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 a na 
očekáváný nárůst v poptávce po energiích 
v odvětví dopravy, zejména v případě 
elektrických vozidel na dálnicích a 
v městských oblastech. Případně se 
posuzuje dopad projektu na nezávislou 
a spolehlivou kontrolu provozu a služeb 
systému.

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 5 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelnost měřená na základě 
přispění projektu: ke snížení emisí 
skleníkových plynů v různých typech 
konečného použití, jako je průmysl nebo 
doprava, k flexibilitě a možnosti sezónního 
skladování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů nebo k začlenění 
vodíku z obnovitelných zdrojů;

a) udržitelnost měřená na základě 
přispění projektu: k přispění k přímému 
nebo nepřímému snížení emisí 
skleníkových plynů v různých typech 
konečného použití v odvětvích, ve kterých 
je snížení emisí obtížné, jako je průmysl 
a těžká nákladní a dálková doprava, 
k flexibilitě a možnosti sezónního 
a krátkodobého skladování elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů nebo 
k začlenění vodíku z obnovitelných zdrojů;

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zabezpečení dodávek energie 
a flexibility měřené na základě výpočtu 
přidané hodnoty projektu z hlediska 
odolnosti, diverzity a flexibility dodávek 
vodíku;

c) zabezpečení dodávek energie 
a flexibility měřené na základě výpočtu 
přidané hodnoty projektu z hlediska 
odolnosti, diverzity a flexibility dodávek 
vodíku včetně vodíku z obnovitelných 
zdrojů a nízkouhlíkového vodíku;

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kvalita a bezpečnost dodávek 
měřená na základě hodnocení poměru 
spolehlivě dostupných dodávek plynu 
a poptávky v době špičky, podílu dovozu 
nahrazeného místními obnovitelnými 
a nízkouhlíkovými plyny, stability provozu 
soustavy, doby trvání a četnosti přerušení 
na odběratele;

b) kvalita a bezpečnost dodávek 
měřená na základě hodnocení poměru 
spolehlivě dostupných dodávek plynu 
a poptávky v době špičky v rámci celého 
systému, podílu dovozu nahrazeného 
místními obnovitelnými a nízkouhlíkovými 
plyny, stability provozu soustavy, doby 
trvání a četnosti přerušení na odběratele;
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Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pokud jde o projekty v oblasti 
elektrolyzérů spadající do kategorie 
uvedené v příloze II bodě 4, jsou kritéria 
uvedená v článku 4 hodnocena takto:

(7) Pokud jde o projekty v oblasti 
elektrolyzérů a „Power-to-X“ spadající do 
kategorie uvedené v příloze II bodě 4, jsou 
kritéria uvedená v článku 4 hodnocena 
takto:

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelnost měřená na základě 
posouzení podílu vodíku z obnovitelných 
zdrojů nebo vodíku splňujícího kritéria 
stanovená v příloze II bodě 4 písm. a) 
odrážce ii) integrovaného do sítě 
a souvisejících úspor emisí skleníkových 
plynů;

a) udržitelnost měřená na základě 
posouzení podílu vodíku z obnovitelných 
zdrojů nebo vodíku splňujícího kritéria 
stanovená v příloze II bodě 4 písm. a) 
odrážce ii) nebo syntetického metanu 
integrovaného do sítě a souvisejících úspor 
emisí skleníkových plynů;

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadnění integrace inteligentního 
energetického systému měřené na základě 
hodnocení úspor nákladů umožněných 
v připojených energetických odvětvích 
a systémech, jako jsou plynárenské, 
vodíkové, energetické a tepelné sítě 
a odvětví dopravy a průmyslu, 
a umožněného objemu odezvy na straně 
poptávky.

c) usnadnění integrace inteligentního 
energetického systému měřené na základě 
hodnocení úspor v oblasti nákladů 
a skleníkových plynů a efektivního 
využívání energie umožněných 
v připojených energetických odvětvích 
a systémech, jako jsou plynárenské, 
vodíkové, energetické a tepelné sítě 
a odvětví dopravy a průmyslu, 
a umožněného objemu odezvy na straně 
poptávky.
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Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Příloha V – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Metodika určí pokyny pro 
modelování rozvoje a využívání sítě a trhu 
nezbytné pro provedení analýzy nákladů 
a přínosů. Modelování umožní úplné 
posouzení hospodářských (včetně integrace 
trhu, zabezpečení dodávek a hospodářské 
soutěže), sociálních, environmentálních 
a klimatických dopadů, včetně 
meziodvětvových dopadů. Metodika 
obsahuje také podrobné informace o tom, 
proč a jak se vypočítávají přínosy 
a náklady, a o jaké přínosy a náklady se 
jedná.

(4) Metodika určí pokyny pro 
modelování rozvoje a využívání sítě a trhu 
nezbytné pro provedení analýzy nákladů 
a přínosů. Modelování umožní úplné 
posouzení hospodářských (včetně integrace 
trhu, zabezpečení dodávek, zlepšení 
kapacity pro integraci výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, optimalizace 
meziodvětvových investic a hospodářské 
soutěže), sociálních, environmentálních 
a klimatických dopadů, včetně 
meziodvětvových dopadů na efektivitu 
a udržitelnost. Metodika obsahuje také 
podrobné informace o tom, proč a jak se 
vypočítávají přínosy a náklady, a o jaké 
přínosy a náklady se jedná.

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) překlady jejího obsahu do všech 
jazyků sousedních členských států mají být 
v maximální možné míře prováděny 
v koordinaci s příslušnými sousedními 
členskými státy.

h) překlady jejího obsahu do všech 
úředních jazyků EU, které mají status 
hlavního jazyka v sousedních členských 
státech, mají být v maximální možné míře 
prováděny v koordinaci s příslušnými 
sousedními členskými státy.

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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b) překlady jejich obsahu do všech 
jazyků členských států, jichž se projekt 
týká nebo na které má významný 
přeshraniční dopad v souladu s přílohou IV 
bodem 1;

b) překlady jejich obsahu do všech 
úředních jazyků EU, které mají status 
hlavního jazyka v členských státech, jichž 
se projekt týká nebo na které má významný 
přeshraniční dopad v souladu s přílohou IV 
bodem 1;
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STANOVISKO VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013
(COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

Zpravodaj: Vlad-Marius Botoş

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Politiky soudržnosti jsou základem rozvoje Evropské unie. Úsilí o vyváženou, inkluzivní, 
udržitelnou a moderní společnost v celé Unii a zásada „nikdo nezůstane opomenut“ jsou 
klíčem k úspěšnému a prosperujícímu politickému, hospodářskému a sociálnímu uspořádání. 
Podstata politik soudržnosti musí být základním kamenem všech programů a strategií 
Evropské unie. 

Revize nařízení TEN-E zajistí přizpůsobení strategie rozvoje energetické infrastruktury 
novým environmentálním a sociálním požadavkům politiky Evropské unie a Zelené dohody 
a přispěje k dosažení cílů stanovených v Pařížské dohodě. 

Zásadní úpravy strategie rozvoje energetické infrastruktury s cílem výrazně rozšířit výrobu 
a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů a zelenou mobilitu, které vyžaduje Zelená dohoda 
pro Evropu, budou mít významný dopad na konkrétní regiony a na trh s energií, avšak silná 
provázanost s politikami soudržnosti a se státními a regionálními rozvojovými strategiemi 
zajistí úspěšnou a přínosnou transformaci na hospodářské, sociální a individuální úrovni.

Analýza nákladů a přínosů a posouzení projektů musí zohledňovat změny a výzvy 
v oblastech, které budou přechodem na obnovitelné zdroje energie a ukončením využívání 
fosilních paliv nejvíce ovlivněny. 

V zájmu soudržného rozvoje všech členských států a všech regionů Evropské unie nesmí být 
hospodářskému a sociálnímu rozvoji bráněno potenciálním nedostatkem energie a možnými 
překážkami způsobenými nerovnoměrnou energetickou infrastrukturou.

Při plánování hlavních koridorů a energetické infrastruktury v Evropské unii je nanejvýš 
důležité zajistit přístup k energii pro všechny regiony a dbát na to, aby strategie energetické 
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bezpečnosti zohledňovala současnou situaci, ale také rozvojové plány a programy, které by 
mohly vést k případnému zvýšení poptávky. 

Zajištění součinnosti transevropské energetické infrastruktury s regionálními a státními plány 
a strategiemi rozvoje, strategií rozvoje elektromobility a dalšími rozvojovými projekty v této 
oblasti povede k tomu, že TEN-E přispěje k uhlíkové neutralitě, hospodářskému růstu, 
konkurenceschopnosti a sociálnímu rozvoji, čímž se zvýší přínos politik soudržnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“21 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost 
s moderní a konkurenceschopným 
hospodářstvím méně náročným na zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Sdělení Komise o plánu 
pro dosažení cíle v oblasti klimatu22, 
v němž se navrhuje zvýšit do roku 2030 
míru omezení emisí skleníkových plynů 
alespoň na 55 % – přičemž tuto ambici 
schválila Evropská rada dne 11. prosince 
2020 –, a související posouzení dopadů 
potvrzuje, že budoucí skladba zdrojů 
energie se bude velmi lišit od skladby 
současné, a podporuje nutnost přezkoumat 
a v případě potřeby revidovat právní 
předpisy v oblasti energetiky. Stávající 
investice do energetické infrastruktury 
zjevně nepostačují k transformaci 
a výstavbě energetické infrastruktury 
budoucnosti. To rovněž znamená, že musí 
existovat infrastruktura, která podpoří 

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“ ze dne 11. prosince 201921 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost 
s moderní a konkurenceschopným 
hospodářstvím méně náročným na zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Sdělení Komise o plánu 
pro dosažení cíle v oblasti klimatu22, 
v němž se navrhuje zvýšit do roku 2030 
míru omezení emisí skleníkových plynů 
alespoň na 55 % – přičemž tuto ambici 
schválila Evropská rada dne 11. prosince 
2020 –, a související posouzení dopadů 
potvrzuje, že budoucí skladba zdrojů 
energie se bude velmi lišit od skladby 
současné, a podporuje nutnost přezkoumat 
a v případě potřeby revidovat právní 
předpisy v oblasti energetiky na evropské 
i vnitrostátní úrovni. Stávající investice do 
energetické infrastruktury zjevně 
nepostačují k transformaci a výstavbě 
energetické infrastruktury budoucnosti a 
k zajištění dodávek energie podle specifik 
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evropskou transformaci energetiky, a to 
včetně rychlé elektrifikace, rozšíření 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
většího využívání plynů z obnovitelných 
zdrojů a nízkouhlíkových plynů, integrace 
energetického systému a většího využívání 
inovativních řešení.

jednotlivých regionů. To rovněž znamená, 
že musí existovat infrastruktura, která 
podpoří evropskou transformaci 
energetiky, a to včetně rychlé elektrifikace, 
rozšíření výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, většího využívání plynů 
z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových 
plynů, integrace energetického systému 
a většího využívání inovativních řešení.

__________________ __________________
21 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 
11. prosince 2019.

21 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 
11. prosince 2019.

22 Sdělení Komise – Zvýšení cílů Evropy 
v oblasti klimatu do roku 2030 – Investice 
do klimaticky neutrální budoucnosti ve 
prospěch našich občanů, COM(2020) 562 
final ze dne 17. září 2020.

22 Sdělení Komise – Zvýšení cílů Evropy 
v oblasti klimatu do roku 2030 – Investice 
do klimaticky neutrální budoucnosti ve 
prospěch našich občanů, COM(2020) 562 
final ze dne 17. září 2020.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Hlavní směry pro transevropské 
energetické sítě by měly podporovat 
činnosti, které dodržují klimatické 
a environmentální normy a priority Unie 
a které významně nepoškozují 
environmentální cíle ve smyslu článku 17 
nařízení (EU) 2020/852, aby bylo 
dosaženo klimatické neutrality nejpozději 
do roku 2050.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Dosud nebylo dosaženo cíle, aby 
každý členský stát disponoval úrovní 
propojení elektrických sítí rovnající se 
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alespoň 10 % jeho instalované výrobní 
kapacity, který byl dohodnut na zasedání 
Evropské rady v Barceloně v březnu 2002 
a začleněn do závěrů z tohoto zasedání. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
23. a 24. října 2014 potvrdila cíl propojení 
elektrických sítí v rozsahu nejméně 15 %. 
Sdělení Komise ze dne 23. listopadu 2017 
o posílení evropských energetických sítí 
posuzuje pokrok směrem k dosažení cíle 
10% propojení a navrhuje způsoby, jak 
uvést do praxe cíl 15% propojení 
stanovený pro rok 2030, pokud přínosy 
systému převáží nad náklady, a zároveň 
uznává, že mnoho členských států 
vyžaduje výrazně vyšší úroveň propojení, 
zejména s ohledem na ukazatele 
naléhavosti vypracované odbornou 
skupinou pro propojení (ITEG).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Hodnocení nařízení (EU) č. 
347/2013 jasně ukázalo, že tento rámec 
účinně zlepšil integraci sítí členských států 
a stimuloval obchod s energií, a přispěl 
tudíž ke konkurenceschopnosti Unie. 
Projekty společného zájmu v oblasti 
elektřiny a plynu výrazně přispěly 
k bezpečnosti dodávek energie. Pokud jde 
o plyn, je infrastruktura nyní dobře 
propojena a odolnost dodávek se od roku 
2013 podstatně zlepšila. Regionální 
spolupráce v regionálních skupinách 
a prostřednictvím přeshraničního 
přidělování nákladů je důležitým faktorem 
provádění projektů. V mnoha případech 
však přeshraniční přidělování nákladů 
nevedlo ke zmenšení mezery ve 
financování projektu, jak bylo zamýšleno. 
Ačkoli většina povolovacích řízení byla 
zkrácena, v některých případech tento 
postup stále trvá dlouho. Důležitým 

(5) Hodnocení nařízení (EU) č. 
347/2013 jasně ukázalo, že tento rámec 
účinně zlepšil integraci sítí členských států 
a stimuloval obchod s energií, a přispěl 
tudíž ke konkurenceschopnosti Unie. 
Projekty společného zájmu v oblasti 
elektřiny a plynu výrazně přispěly 
k bezpečnosti dodávek energie. Regionální 
spolupráce v regionálních skupinách 
a prostřednictvím přeshraničního 
přidělování nákladů je důležitým faktorem 
provádění projektů. V mnoha případech 
však přeshraniční přidělování nákladů 
nevedlo ke zmenšení mezery ve 
financování projektu, jak bylo zamýšleno. 
Ačkoli většina povolovacích řízení byla 
zkrácena, v některých případech tento 
postup stále trvá dlouho. Důležitým 
činitelem byla finanční pomoc z Nástroje 
pro propojení Evropy, neboť granty na 
studie pomohly projektům snížit rizika 
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činitelem byla finanční pomoc z Nástroje 
pro propojení Evropy, neboť granty na 
studie pomohly projektům snížit rizika 
v raných fázích vývoje, zatímco granty na 
práce podpořily projekty se zaměřením na 
hlavní problematická místa, která nemohlo 
dostatečně vyřešit tržní financování.

v raných fázích vývoje, zatímco granty na 
práce podpořily projekty se zaměřením na 
hlavní problematická místa, která nemohlo 
dostatečně vyřešit tržní financování.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Politika nařízení TEN-E je 
ústředním nástrojem rozvoje vnitřního trhu 
s energií a je nezbytná pro dosažení cílů 
Zelené dohody pro Evropu. K dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050 a vyšší 
míry snížení emisí skleníkových plynů do 
roku 2030 Evropa potřebuje integrovanější 
energetický systém založený na vyšší míře 
elektrifikace na základě obnovitelných 
zdrojů a na dekarbonizaci plynárenského 
odvětví. Politika nařízení TEN-E může 
zajistit, aby rozvoj energetické 
infrastruktury Unie podporoval 
požadovaný energetický přechod ke 
klimatické neutralitě v souladu se zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“.

(6) Politika TEN-E je ústředním 
nástrojem rozvoje vnitřního trhu s energií 
a je nezbytná pro dosažení cílů Zelené 
dohody pro Evropu, dostupnosti energie 
a hospodářské a sociální soudržnosti. 
K dosažení klimatické neutrality do roku 
2050 a vyšší míry snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 Evropa 
potřebuje integrovanější energetický 
systém a energetickou politiku na úrovni 
Unie, která bude zohledňovat regionální 
a místní realitu a rozvojové strategie 
a bude se opírat o vyšší úroveň 
elektrifikace založené na obnovitelných 
a nízkouhlíkových zdrojích energie a na 
dekarbonizaci plynárenského odvětví 
podporované ve všech členských státech 
přizpůsobenou legislativou. Politika 
nařízení TEN-E může zajistit, aby rozvoj 
energetické infrastruktury Unie podporoval 
požadovaný energetický přechod ke 
klimatické neutralitě v souladu se zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“ a aby 
žádný region nezůstal opomenut.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(10) Energetická infrastruktura Unie by 
měla být odolná vůči nevyhnutelným 
dopadům, které podle odhadů změna 
klimatu v Evropě vyvolá navzdory úsilí 
o její zmírnění. Je tudíž zásadní zvýšit úsilí 
v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, 
budování odolnosti vůči této změně 
a prevence katastrof a připravenosti na ně.

(10) Energetická infrastruktura Unie by 
měla být odolná vůči nevyhnutelným 
dopadům, které podle odhadů změna 
klimatu v Evropě vyvolá navzdory úsilí 
o její zmírnění. Je tudíž zásadní přispívat 
ke zmírňování změny klimatu, zvýšit úsilí 
v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, 
budování odolnosti vůči této změně 
a prevence katastrof a připravenosti na ně.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Bezpečnost dodávek energie, která 
je hlavním motivačním faktorem nařízení 
(EU) č. 347/2013, se díky projektům 
společného zájmu výrazně zlepšila. Kromě 
toho Komise ve svém posouzení dopadů 
týkajícím se klimatického cíle27 očekává, 
že spotřeba zemního plynu se výrazně 
sníží, neboť bez dalšího omezení není tato 
spotřeba slučitelná s uhlíkovou neutralitou. 
Na druhé straně se do roku 2050 výrazně 
zvýší spotřeba bioplynu, vodíku 
z obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkového 
vodíku a syntetických plynných paliv. 
Proto již infrastruktura pro zemní plyn 
nepotřebuje podporu prostřednictvím 
politiky nařízení TEN-E. Plánování 
energetické infrastruktury by mělo odrážet 
tuto měnící se situaci v oblasti zemního 
plynu.

(11) Bezpečnost dodávek energie, která 
je hlavním motivačním faktorem nařízení 
(EU) č. 347/2013, se díky projektům 
společného zájmu výrazně zlepšila. Kromě 
toho Komise ve svém posouzení dopadů 
týkajícím se klimatického cíle27 očekává, 
že spotřeba zemního plynu se výrazně 
sníží, neboť bez dalšího omezení není tato 
spotřeba slučitelná s uhlíkovou neutralitou. 
V některých členských státech 
a regionech však může být spotřeba 
zemního plynu významným krokem ke 
snížení emisí CO2 a k usnadnění 
přechodu od pevných fosilních paliv 
k uhlíkové neutralitě. Revize nařízení 
(EU) č. 347/2013 by neměla negativně 
ovlivnit dosud nedokončené projekty 
infrastruktury pro zemní plyn, které již 
byly zahrnuty do čtvrtého nebo pátého 
unijního seznamu projektů společného 
zájmu vytvořeného podle tohoto nařízení. 
Tyto projekty by proto měly mít možnost 
zachovat si svůj předchozí status a být 
způsobilé jako projekty společného zájmu, 
které mají být zřízeny podle tohoto 
nařízení. Na druhé straně se do roku 2050 
výrazně zvýší spotřeba bioplynu, vodíku 
z obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkového 
vodíku a syntetických plynných paliv. 
Podpora infrastruktury prostřednictvím 
politiky TEN-E by proto měla být 
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technologicky neutrální a měla by být 
založena na posouzení emisí během 
životního cyklu, aby se zabránilo 
budoucím efektům uzamčení. Výstavba 
nové infrastruktury pro zemní plyn již 
nevyžaduje podporu, pokud ji nelze 
v nadcházejících letech přeměnit na 
vodíkovou infrastrukturu v souladu 
s rozvojem odvětví a národními 
a regionálními rozvojovými strategiemi. 
Plánování energetické infrastruktury by 
mělo odrážet tuto měnící se situaci 
v oblasti zemního plynu.

__________________ __________________
27 SWD(2020) 176 final 27 SWD(2020) 176 final

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Význam inteligentních elektrických 
rozvodných sítí pro dosažení cílů politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu je 
uznán ve sdělení Komise o integraci 
energetického systému28. Kritéria pro tuto 
kategorii by měla zahrnovat technologický 
vývoj z hlediska inovací a digitálních 
aspektů. Dále by měla být vyjasněna úloha 
předkladatelů projektů. Vzhledem 
k očekávanému významnému nárůstu 
poptávky po energii v odvětví dopravy, 
zejména pro elektrická vozidla podél dálnic 
a v městských oblastech, by technologie 
inteligentních sítí měly rovněž pomoci 
zlepšit podporu související s energetickou 
sítí pro přeshraniční vysokokapacitní 
dobíjení na podporu dekarbonizace odvětví 
dopravy.

(12) Význam inteligentních elektrických 
rozvodných sítí pro dosažení cílů politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu je 
uznán ve sdělení Komise o integraci 
energetického systému28. Kritéria pro tuto 
kategorii by měla zahrnovat technologický 
vývoj z hlediska inovací a digitálních 
aspektů. Dále by měla být vyjasněna úloha 
předkladatelů projektů. Vzhledem 
k očekávanému významnému nárůstu 
poptávky po energii v odvětví dopravy, 
zejména pro elektrická vozidla podél dálnic 
a v městských oblastech, by technologie 
inteligentních sítí měly rovněž pomoci 
zlepšit podporu související s energetickou 
sítí pro přeshraniční vysokokapacitní 
dobíjení na podporu dekarbonizace odvětví 
dopravy a usnadnit výstavbu dobíjecích 
stanic v chybějících regionech.

_________________ _________________
28 COM(2020) 299 final 28 COM(2020) 299 final
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Sdělení Komise o integraci 
energetického systému zdůrazňuje potřebu 
plánování integrované energetické 
infrastruktury napříč různými nosiči 
energie, energetickými infrastrukturami 
a odběratelskými odvětvími. Tato integrace 
systému vychází z uplatňování zásady 
„energetická účinnost v první řadě“ a 
z holistického přístupu nad rámec 
jednotlivých odvětví. Řeší rovněž potřeby 
dekarbonizace v odvětvích, kde je obtížné 
snížit emise uhlíku, jako jsou části 
průmyslu nebo některé druhy dopravy, kde 
je přímá elektrifikace v současné době 
technicky nebo ekonomicky náročná. Tyto 
investice zahrnují vodík a elektrolyzéry, 
které postupně směřují ke komerčnímu 
rozsáhlému zavádění. Vodíková strategie 
Komise upřednostňuje výrobu vodíku 
z elektřiny z obnovitelných zdrojů, což je 
nejčistší řešení, které je nejvíce slučitelné 
s unijním cílem klimatické neutrality. 
V přechodné fázi však jsou pro rychlejší 
nahrazení stávajícího vodíku a nastartování 
úspor z rozsahu nezbytné jiné formy 
nízkouhlíkového vodíku.

(13) Sdělení Komise o integraci 
energetického systému zdůrazňuje potřebu 
plánování integrované energetické 
infrastruktury napříč různými nosiči 
energie, energetickými infrastrukturami 
a odběratelskými odvětvími. Tato integrace 
systému vychází z uplatňování zásady 
„energetická účinnost v první řadě“ a 
z holistického přístupu nad rámec 
jednotlivých odvětví. Řeší rovněž potřeby 
dekarbonizace v odvětvích, kde je obtížné 
snížit emise uhlíku, jako jsou části 
průmyslu nebo některé druhy dopravy, kde 
je přímá elektrifikace v současné době 
technicky nebo ekonomicky náročná. Tyto 
investice zahrnují vodík a elektrolyzéry, 
které postupně směřují ke komerčnímu 
rozsáhlému zavádění. Vodíková strategie 
Komise upřednostňuje výrobu vodíku 
z elektřiny z obnovitelných 
a nízkouhlíkových zdrojů, což je nejčistší 
řešení, které je nejvíce slučitelné s unijním 
cílem klimatické neutrality. V přechodné 
fázi však jsou pro rychlejší nahrazení 
stávajícího vodíku a nastartování úspor 
z rozsahu nezbytné další investice do 
vodíku z obnovitelných zdrojů a jiných 
forem nízkouhlíkového vodíku.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Vodíková strategie Komise29 kromě 
toho dospěla k závěru, že pro požadované 
zavedení vodíku je důležitým prvkem 
rozsáhlá síť infrastruktury, kterou může 
nabídnout pouze Unie a jednotný trh. 

(14) Vodíková strategie Komise29 kromě 
toho dospěla k závěru, že pro požadované 
zavedení vodíku je důležitým prvkem 
rozsáhlá síť infrastruktury, kterou může 
nabídnout pouze Unie a jednotný trh. 
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V současné době existuje velmi omezená 
specializovaná infrastruktura pro 
přeshraniční přepravu vodíku 
a obchodování s vodíkem. Tato 
infrastruktura by měla sestávat 
z významného podílu zařízení 
přeměněných ze zařízení pro zemní plyn, 
doplněných o nová zařízení určená pro 
vodík. Vodíková strategie dále stanoví 
strategický cíl zvýšit do roku 2030 
instalovaný výkon elektrolyzérů na 40 
GW, aby se zvýšila výroba vodíku 
z obnovitelných zdrojů a usnadnila 
dekarbonizace odvětví závislých na 
fosilních palivech, jako je průmysl nebo 
doprava. Politika nařízení TEN-E by proto 
měla zahrnovat novou a přizpůsobenou 
infrastrukturu pro přepravu vodíku 
a skladovací zařízení, jakož i elektrolyzéry. 
Infrastruktura pro přepravu a skladování 
vodíku by měla být rovněž zahrnuta do 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou 
Unii, aby bylo možné komplexně 
a důsledně posoudit její náklady a přínosy 
pro energetický systém, včetně příspěvku 
k integraci a dekarbonizaci sektoru, s cílem 
vytvořit pro Unii páteřní vodíkovou 
soustavu.

V současné době existuje velmi omezená 
specializovaná infrastruktura pro 
přeshraniční přepravu vodíku 
a obchodování s vodíkem. Stávající 
plynárenské přepravní soustavy by měly 
být upraveny tak, aby umožňovaly 
přechod na vodík. Tato infrastruktura by 
měla sestávat z významného podílu 
zařízení přeměněných ze zařízení pro 
zemní plyn, doplněných o nová zařízení 
určená pro vodík. Vodíková strategie dále 
stanoví strategický cíl zvýšit do roku 2030 
instalovaný výkon elektrolyzérů na 40 
GW, aby se zvýšila výroba vodíku 
z obnovitelných zdrojů a usnadnila 
dekarbonizace odvětví závislých na 
fosilních palivech, jako je průmysl nebo 
doprava. Politika nařízení TEN-E by proto 
měla zahrnovat novou a přizpůsobenou 
infrastrukturu pro přepravu vodíku 
a skladovací zařízení, jakož i elektrolyzéry. 
Infrastruktura pro přepravu a skladování 
vodíku by měla být rovněž zahrnuta do 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou 
Unii, aby bylo možné komplexně 
a důsledně posoudit její náklady a přínosy 
pro energetický systém, včetně příspěvku 
k integraci a dekarbonizaci sektoru, s cílem 
vytvořit pro Unii páteřní vodíkovou 
soustavu.

_________________ _________________
29 Vodíková strategie pro klimaticky 
neutrální Evropu, COM(2020) 301 final.

29 Vodíková strategie pro klimaticky 
neutrální Evropu, COM(2020) 301 final.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Kromě toho by se měla vytvořit 
nová kategorie infrastruktury pro 
inteligentní plynárenské sítě, a to na 
podporu investic, které do sítě začleňují 
plyny z obnovitelných zdrojů 
a nízkouhlíkové plyny, jako je bioplyn, 
biometan a vodík, a na základě 

(15) Kromě toho by se měla vytvořit 
nová kategorie infrastruktury pro 
inteligentní plynárenské sítě s cílem 
usnadnit napojení jednotlivých 
spotřebitelů ve velkém měřítku, a to na 
podporu investic, které do sítě začleňují 
plyny z obnovitelných zdrojů 
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inovativních digitálních technologií 
pomáhají řídit výsledný složitější systém.

a nízkouhlíkové plyny, jako je bioplyn, 
biometan a vodík, a na základě 
inovativních digitálních technologií 
i technologických, mechanických nebo 
inženýrských řešení, která mají zlepšit 
kvalitu plynu a řízení sítě, pomáhají řídit 
výsledný složitější systém.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Nařízení (EU) č. 347/2013 
vyžaduje, aby kandidátský projekt 
společného zájmu prokázal významný 
přínos alespoň k jednomu kritériu ze 
souboru kritérií v rámci postupu 
sestavování seznamu Unie, který může, ale 
nemusí zahrnovat udržitelnost. Tento 
požadavek v souladu s konkrétními 
potřebami vnitřního trhu s energií ve své 
době umožnil rozvoj projektů společného 
zájmu, které řešily pouze rizika pro 
bezpečnost dodávek energie, a to i pokud 
neprokazovaly přínosy z hlediska 
udržitelnosti. Vzhledem k vývoji potřeb 
unijní infrastruktury a cílů v oblasti 
dekarbonizace a k závěrům Evropské rady 
z července 2020, podle nichž by „výdaje 
EU by měly být v souladu s cíli Pařížské 
dohody a s principem ‚nezpůsobovat 
škodu‘ obsaženým v Zelené dohodě pro 
Evropu“, by však udržitelnost měla být 
posuzována z hlediska začleňování 
obnovitelných zdrojů energie do rozvodné 
sítě, případně z hlediska snižování emisí 
skleníkových plynů, aby bylo zajištěno, že 
politika nařízení TEN-E bude v souladu 
s cíli politiky Unie v oblasti energetiky 
a klimatu. Udržitelnost sítí přepravy CO2 
je posuzována z hlediska jejich účelu, 
kterým je přeprava oxidu uhličitého.

(16) Nařízení (EU) č. 347/2013 
vyžaduje, aby kandidátský projekt 
společného zájmu prokázal významný 
přínos alespoň k jednomu kritériu ze 
souboru kritérií v rámci postupu 
sestavování seznamu Unie, který může, ale 
nemusí zahrnovat udržitelnost. Tento 
požadavek v souladu s konkrétními 
potřebami vnitřního trhu s energií ve své 
době umožnil rozvoj projektů společného 
zájmu, které řešily pouze rizika pro 
bezpečnost dodávek energie, a to i pokud 
neprokazovaly přínosy z hlediska 
udržitelnosti. Vzhledem k vývoji potřeb 
unijní infrastruktury a cílů v oblasti 
dekarbonizace a k závěrům Evropské rady 
z července 2020, podle nichž by „výdaje 
EU by měly být v souladu s cíli Pařížské 
dohody a s principem ‚nezpůsobovat 
škodu‘ obsaženým v Zelené dohodě pro 
Evropu“, by však udržitelnost měla být 
posuzována z hlediska začleňování 
obnovitelných zdrojů energie do rozvodné 
sítě, případně z hlediska snižování emisí 
skleníkových plynů, aby bylo zajištěno, že 
politika nařízení TEN-E bude v souladu 
s cíli politiky Unie v oblasti energetiky 
a klimatu a bude zohledňovat i specifika 
každého členského státu a skutečnost, že 
k dekarbonizaci je třeba směřovat různými 
cestami, aby nakonec nikdo nezůstal 
opomenut. Udržitelnost sítí přepravy CO2 
je posuzována z hlediska jejich účelu, 
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kterým je přeprava oxidu uhličitého.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Unie by měla usnadňovat 
infrastrukturní projekty, které propojují 
energetické sítě Unie se sítěmi třetích zemí 
a jsou vzájemně prospěšné, nezbytné pro 
transformaci energetiky a dosažení cílů 
v oblasti klimatu a splňují i konkrétní 
kritéria příslušných kategorií infrastruktury 
podle tohoto nařízení, zejména se 
sousedními zeměmi a se zeměmi, s nimiž 
Unie navázala zvláštní spolupráci v oblasti 
energetiky. Toto nařízení by proto mělo do 
své oblasti působnosti zahrnout projekty ve 
společném zájmu, pokud jsou udržitelné 
a schopné prokázat významné čisté 
socioekonomické přínosy pro nejméně dva 
členské státy a alespoň jednu třetí zemi. 
Tyto projekty by byly způsobilé pro 
zařazení na seznam Unie za podmínek 
sbližování právních předpisů s Unií 
a prokázání přínosu k celkové strategii 
Unie a jejím cílům v oblasti energetiky 
a klimatu z hlediska bezpečnosti dodávek 
energie a dekarbonizace. Toto slaďování 
nebo sbližování právních předpisů by se 
mělo předpokládat pro smluvní strany 
Evropského hospodářského prostoru nebo 
Energetického společenství. Kromě toho 
by třetí země, s níž Unie spolupracuje na 
vývoji projektů ve společném zájmu, měla 
usnadnit podobný harmonogram pro 
zrychlené provádění a další opatření na 
podporu politiky, jak stanoví toto nařízení. 
V tomto nařízení by proto měly být 
projekty ve společném zájmu posuzovány 
stejným způsobem jako projekty 
společného zájmu, přičemž všechna 
ustanovení týkající se projektů společného 
zájmu se budou vztahovat i na projekty ve 

(17) Unie by měla usnadňovat 
infrastrukturní projekty, které propojují 
energetické sítě Unie se sítěmi třetích zemí 
a jsou vzájemně prospěšné, nezbytné pro 
transformaci energetiky a dosažení cílů 
v oblasti klimatu a splňují i konkrétní 
kritéria příslušných kategorií infrastruktury 
podle tohoto nařízení, zejména se 
sousedními zeměmi a se zeměmi, s nimiž 
Unie navázala zvláštní spolupráci v oblasti 
energetiky. Toto nařízení proto musí do 
své oblasti působnosti zahrnout možnost 
projektů ve společném zájmu, pokud jsou 
udržitelné a schopné prokázat významné 
čisté socioekonomické přínosy pro 
nejméně dva členské státy a alespoň jednu 
třetí zemi. Cílem je zajistit budoucí 
spravedlivou spolupráci. Tyto projekty by 
byly způsobilé pro zařazení na seznam 
Unie za podmínek sbližování právních 
předpisů s Unií a prokázání přínosu 
k celkové strategii Unie a jejím cílům 
v oblasti energetiky a klimatu z hlediska 
bezpečnosti dodávek energie 
a dekarbonizace. Toto slaďování nebo 
sbližování právních předpisů by se mělo 
předpokládat pro smluvní strany 
Evropského hospodářského prostoru nebo 
Energetického společenství. Kromě toho 
by třetí země, s níž Unie spolupracuje na 
vývoji projektů ve společném zájmu, měla 
usnadnit podobný harmonogram pro 
zrychlené provádění a další opatření na 
podporu politiky, jak stanoví toto nařízení. 
V tomto nařízení by proto měly být 
projekty ve společném zájmu posuzovány 
stejným způsobem jako projekty 
společného zájmu, přičemž všechna 
ustanovení týkající se projektů společného 
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společném zájmu, není-li stanoveno jinak. zájmu se budou vztahovat i na projekty ve 
společném zájmu, není-li stanoveno jinak.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) K dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 a 2050 
a cíle klimatické neutrality musí také 
Evropa výrazně zvýšit výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. Stávající kategorie 
infrastruktury pro přenos a skladování 
elektřiny mají zásadní význam pro 
začlenění významného nárůstu výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů do 
elektrické rozvodné sítě. To vyžaduje také 
navýšení investic do energie 
z obnovitelných zdrojů na moři. Rovněž je 
třeba se zabývat koordinací dlouhodobého 
plánování a rozvoje elektrizačních soustav 
na moři a na pevnině. Zvláště by plánování 
infrastruktury na moři mělo ustoupit od 
přístupu založeného na jednotlivých 
projektech ve prospěch koordinovaného 
komplexního přístupu zajišťujícího 
udržitelný rozvoj integrovaných mořských 
elektrizačních soustav na moři v souladu 
s potenciálem příbřežních obnovitelných 
zdrojů jednotlivých přímořských oblastí, 
ochranou životního prostředí a dalšími 
způsoby využití moře.

(18) K dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 a 2050 
a cíle klimatické neutrality musí také 
Evropa výrazně zvýšit výrobu elektřiny 
z obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů. 
Stávající kategorie infrastruktury pro 
přenos a skladování elektřiny mají zásadní 
význam pro začlenění významného nárůstu 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do 
elektrické sítě, např. jejich přeshraniční 
diverzifikací. To vyžaduje také navýšení 
investic do energie z obnovitelných zdrojů 
na moři, neboť je třeba zajistit, aby byla 
tato technologie dostatečně vyspělá 
a současně nákladově účinnější. Rovněž 
je třeba se zabývat koordinací 
dlouhodobého plánování a rozvoje 
elektrizačních soustav na moři a na 
pevnině. Zvláště by plánování 
infrastruktury na moři mělo ustoupit od 
přístupu založeného na jednotlivých 
projektech ve prospěch koordinovaného 
komplexního přístupu zajišťujícího 
udržitelný rozvoj integrovaných mořských 
elektrizačních soustav na moři v souladu 
s potenciálem příbřežních obnovitelných 
zdrojů jednotlivých přímořských oblastí, 
ochranou životního prostředí a dalšími 
způsoby využití moře.

_________________
30 Sdělení o strategii pro energii na moři.

Pozměňovací návrh 15
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Proces desetiletého plánu rozvoje 
sítě pro celou Unii jako základ pro určení 
projektů společného zájmu v kategoriích 
elektřiny a plynu se osvědčil jako účinný. 
Ačkoli Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
a provozovatelé přenosových soustav hrají 
v tomto procesu důležitou úlohu, je 
zapotřebí větší kontroly, aby se posílila 
důvěra v tento postup, zejména pokud jde 
o vymezení scénářů pro budoucnost, určení 
dlouhodobých nedostatků 
a problematických míst v infrastruktuře 
a posuzování jednotlivých projektů. Kvůli 
potřebě nezávislého ověřování by proto 
měla hrát v uvedeném postupu větší úlohu 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (dále jen „agentura“) 
a Komise, a to i v postupu vypracování 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou 
Unii podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/94331 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/200932.

(20) Proces desetiletého plánu rozvoje 
sítě pro celou Unii jako základ pro určení 
projektů společného zájmu v kategoriích 
elektřiny a plynu se osvědčil jako účinný. 
Ačkoli Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a Evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav 
a provozovatelé přenosových soustav hrají 
v tomto procesu důležitou úlohu, je 
zapotřebí větší transparentnosti 
a kontroly, aby se posílila důvěra v tento 
postup, zejména pokud jde o vymezení 
scénářů pro budoucnost, určení 
dlouhodobých nedostatků 
a problematických míst v infrastruktuře 
a posuzování jednotlivých projektů. Kvůli 
potřebě nezávislého ověřování by proto 
měla hrát v uvedeném postupu větší úlohu 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (dále jen „agentura“) 
a Komise, a to i v postupu vypracování 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou 
Unii podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/94331 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/200932. Tento proces by měl 
probíhat co nejúčinnějším způsobem, aby 
nedocházelo ke zdvojování.

__________________ __________________
31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 
o vnitřním trhu s elektřinou, Úř. věst. 
L 158, 14.6.2019, s. 54.

31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 
o vnitřním trhu s elektřinou, Úř. věst. 
L 158, 14.6.2019, s. 54.

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1775/2005, Úř. věst. L 211, 
14.8.2009, s. 36.

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1775/2005, Úř. věst. L 211, 
14.8.2009, s. 36.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) K zajištění stability napětí 
a kmitočtu je nutné věnovat zvláštní 
pozornost stabilitě evropské elektrické sítě 
za měnících se podmínek, zejména 
s ohledem na narůstající podíl elektřiny 
z obnovitelných zdrojů.

(22) K zajištění stability napětí 
a kmitočtu je nutné věnovat zvláštní 
pozornost stabilitě evropské, vnitrostátní 
i regionální elektrické sítě za měnících se 
podmínek, zejména s ohledem na 
narůstající podíl elektřiny z obnovitelných 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komise po důkladných 
konzultacích se všemi členskými státy 
a zúčastněnými stranami určila třináct 
strategických priorit transevropské 
energetické infrastruktury, jejichž 
provedení je zásadní pro dosažení cílů 
politik Unie v oblasti energetiky a klimatu 
do roku 2030 a 2050. Tyto priority se 
týkají různých zeměpisných regionů nebo 
tematických oblastí, pokud jde o přenos 
a skladování elektřiny, mořských 
elektrizačních soustav pro energii 
z obnovitelných zdrojů, přenosu 
a skladování vodíku, elektrolyzérů, 
inteligentních plynárenských sítí, 
inteligentních elektrických rozvodných sítí 
a přepravy oxidu uhličitého.

(23) Komise po důkladných 
konzultacích se všemi členskými státy 
a zúčastněnými stranami určila třináct 
strategických priorit transevropské 
energetické infrastruktury, jejichž 
provedení je zásadní pro dosažení cílů 
politik Unie v oblasti energetiky a klimatu 
do roku 2030 a 2050. Tyto priority se 
týkají různých zeměpisných regionů nebo 
tematických oblastí, pokud jde o přenos 
a skladování elektřiny, mořských 
elektrizačních soustav pro energii 
z obnovitelných zdrojů, přenosu 
a skladování vodíku, elektrolyzérů, 
inteligentních plynárenských sítí, 
inteligentních elektrických rozvodných sítí 
a přepravy a ukládání oxidu uhličitého.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Projekty společného zájmu by měly 
zohledňovat zásadu „nikoho neopomíjet“ 
a zvláštní situaci odlehlých, venkovských 
a horských oblastí, vylidňujících se 
oblastí, ostrovů a oblastí s významnými 
brownfieldy, které mohou zásadním 
způsobem přispět k dosažení cíle 
klimatické neutrality do roku 2050, neboť 
některé z těchto regionů se zaměřují na 
místní výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů s cílem dosáhnout soběstačnosti 
a bojovat proti oslabování a erozi 
hospodářské a sociální struktury v těchto 
oblastech.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Měly by být zřízeny regionální 
skupiny za účelem navrhování a revidování 
projektů společného zájmu, což povede 
k vypracování regionálních seznamů 
projektů společného zájmu. V zájmu 
zajištění široké shody by tyto regionální 
skupiny měly zajišťovat úzkou spolupráci 
mezi členskými státy, vnitrostátními 
regulačními orgány, předkladateli projektů 
a příslušnými zúčastněnými stranami. 
V rámci této spolupráce by měly 
vnitrostátní regulační orgány v případě 
potřeby poskytovat regionálním skupinám 
poradenství, mimo jiné ohledně 
proveditelnosti regulačních aspektů 
navrhovaných projektů a proveditelnosti 
navrhovaného harmonogramu schválení 
regulačními orgány.

(25) Měly by být zřízeny regionální 
skupiny za účelem navrhování a revidování 
projektů společného zájmu, což povede 
k vypracování regionálních seznamů 
projektů společného zájmu. V zájmu 
zajištění široké shody by tyto regionální 
skupiny měly zajišťovat úzkou spolupráci 
mezi členskými státy, vnitrostátními 
regulačními orgány, předkladateli projektů 
a příslušnými zúčastněnými stranami. 
V rámci této spolupráce by měly 
vnitrostátní regulační orgány v případě 
potřeby poskytovat regionálním skupinám 
poradenství, mimo jiné ohledně 
proveditelnosti regulačních aspektů 
navrhovaných projektů a proveditelnosti 
navrhovaného harmonogramu schválení 
regulačními orgány. Regionální skupiny 
by měly usilovat o maximální 
transparentnost a odpovědnost.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) V zájmu zvýšení účinnosti 
a celoevropské integrace by měla být 
spolupráce mezi regionálními skupinami 
posílena a dále podporována. Komise má 
při usnadňování této spolupráce 
významnou úlohu, a to i s ohledem na 
řešení možných dopadů projektů na jiné 
regionální skupiny.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Každé dva roky by měl být 
sestaven nový unijní seznam projektů 
společného zájmu (dále jen „seznam 
Unie“). Projekty společného zájmu, které 
byly dokončeny nebo které již nesplňují 
příslušná kritéria a požadavky stanovené 
v tomto nařízení, by v příštím seznamu 
Unie už neměly být uvedeny. Z tohoto 
důvodu by stávající projekty společného 
zájmu, které mají být zařazeny na příští 
seznam Unie, měly podléhat stejnému 
výběrovému procesu pro sestavení 
regionálních seznamů a seznamu Unie, 
jaké se používá na navrhované projekty. 
Výsledná administrativní zátěž by však 
měla být co nejvíce snížena, například co 
největším využitím dříve předložených 
informací a zohledněním výročních zpráv 
předkladatelů projektů. Stávající projekty 
společného zájmu, které dosáhly 
významného pokroku, by proto měly 
využívat zjednodušeného postupu 
začlenění do desetiletého plánu rozvoje sítě 
pro celou Unii.

(26) Každé dva roky by měl být 
sestaven nový unijní seznam projektů 
společného zájmu (dále jen „seznam 
Unie“). Projekty společného zájmu, které 
byly dokončeny nebo které již nesplňují 
příslušná kritéria a požadavky stanovené 
v tomto nařízení, by v příštím seznamu 
Unie už neměly být uvedeny. Projekty 
společného zájmu, které dosáhly 
dostatečné zralosti (jsou ve fázi výstavby 
nebo povolování), jsou součástí národních 
rozvojových strategických plánů 
a vykazují stabilní a konkrétní pokrok, 
pokud jde o jejich prováděcí plán, by však 
měly být v budoucích seznamech projektů 
společného zájmu automaticky znovu 
potvrzovány až do jejich uvedení do 
provozu, aniž by museli předkladatelé 
projektů znovu předkládat žádosti. 
Výsledná administrativní zátěž by měla být 
co nejvíce snížena, například co největším 
využitím dříve předložených informací 
a zohledněním výročních zpráv 
předkladatelů projektů. Stávající projekty 
společného zájmu, které dosáhly 
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významného pokroku, by proto měly 
využívat zjednodušeného postupu 
začlenění do desetiletého plánu rozvoje sítě 
pro celou Unii.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) V zájmu zjednodušení a urychlení 
povolovacího postupu pro mořské 
elektrizační soustavy pro energii 
z obnovitelných zdrojů by členské státy 
v okolí určité přímořské oblasti měly 
s ohledem na regionální specifika 
a zeměpisnou polohu zřídit jedinečná 
kontaktní místa, označovaná jako 
„jednotné kontaktní místo na moři“, která 
by usnadnila a koordinovala postup 
udělování povolení těmto projektům. 
Kromě toho by zřízení jednotného 
kontaktního místa v každé přímořské 
oblasti pro mořské elektrizační soustavy 
pro energii z obnovitelných zdrojů mělo 
snížit složitost, zvýšit účinnost a urychlit 
postup povolování přenosových zařízení na 
moři, která často zasahují do mnoha 
jurisdikcí.

(33) V zájmu zjednodušení a urychlení 
povolovacího postupu pro mořské 
elektrizační soustavy pro energii 
z obnovitelných zdrojů by členské státy 
v okolí určité přímořské oblasti měly 
s ohledem na to, jak jsou zohledňována 
regionální specifika a zeměpisná poloha, 
zřídit jedinečná kontaktní místa, 
označovaná jako „jednotné kontaktní místo 
na moři“, která by usnadnila 
a koordinovala postup udělování povolení 
těmto projektům. Kromě toho by zřízení 
jednotného kontaktního místa v každé 
přímořské oblasti pro mořské elektrizační 
soustavy pro energii z obnovitelných 
zdrojů mělo snížit složitost, zvýšit účinnost 
a urychlit postup povolování přenosových 
zařízení na moři, která často zasahují do 
mnoha jurisdikcí.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je důležité zefektivnit a zlepšit 
postup vydávání povolení a současně 
v největší možné míře a při řádném 
zohlednění zásady subsidiarity respektovat 
pravomoci členských států a postupy 
uplatňované při budování nové 
infrastruktury. Vzhledem k naléhavosti 
rozvoje energetických infrastruktur by 

(36) Je důležité zefektivnit a zlepšit 
postup vydávání povolení a současně 
v největší možné míře a při řádném 
zohlednění zásady subsidiarity respektovat 
zdroje energie v regionech, pravomoci 
členských států a postupy uplatňované při 
budování nové infrastruktury. Vzhledem 
k naléhavosti rozvoje energetických 
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mělo zjednodušení povolovacích postupů 
stanovit jasnou lhůtu pro vydání rozhodnutí 
příslušných orgánů o výstavbě projektu. 
Tato lhůta by měla stimulovat účinnější 
vymezení a vyřizování postupů a za 
žádných okolností by neměla ohrozit 
vysoké standardy pro ochranu životního 
prostředí v souladu s environmentálními 
právními předpisy a účast veřejnosti. Toto 
nařízení by mělo stanovit maximální lhůty, 
členské státy však mohou usilovat 
o zkrácení lhůt tam, kde je to proveditelné, 
zejména pak u projektů, jako jsou 
inteligentní sítě, které nemusí vyžadovat 
tak složité povolovací postupy jako 
přenosová infrastruktura. Příslušné orgány 
by měly být povinny zajistit dodržování 
lhůt.

infrastruktur by mělo zjednodušení 
povolovacích postupů stanovit jasnou lhůtu 
pro vydání rozhodnutí příslušných orgánů 
o výstavbě projektu. Tato lhůta by měla 
stimulovat účinnější vymezení a vyřizování 
postupů a za žádných okolností by neměla 
ohrozit vysoké standardy pro ochranu 
životního prostředí v souladu 
s environmentálními právními předpisy 
a účast veřejnosti. Toto nařízení by mělo 
stanovit maximální lhůty, členské státy 
však mohou usilovat o zkrácení lhůt tam, 
kde je to proveditelné, zejména pak 
u projektů, jako jsou inteligentní sítě, které 
nemusí vyžadovat tak složité povolovací 
postupy jako přenosová infrastruktura. 
Příslušné orgány by měly být povinny 
zajistit dodržování lhůt.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je-li to vhodné, mohou členské 
státy do komplexních rozhodnutí začlenit 
rovněž rozhodnutí učiněná v rámci jednání 
s jednotlivými vlastníky pozemků 
zaměřená na udělení přístupu k pozemku, 
jeho vlastnictví nebo právo tento pozemek 
obsadit; územního plánování, které obecně 
vymezuje využívání půdy určité oblasti, 
včetně dalšího rozvoje, jako jsou např. 
dálnice, železnice, budovy a ochrana 
chráněných krajinných oblastí, a není 
prováděno konkrétně pro účely 
plánovaného projektu a udělování 
provozních povolení. V souvislosti 
s povolovacím postupem může projekt 
společného zájmu zahrnout rovněž 
přidruženou infrastrukturu, a to do té míry, 
do níž je to základním předpokladem pro 
vybudování nebo fungování projektu. Toto 
nařízení, zejména ustanovení o udělování 
povolení, účasti veřejnosti a provádění 
projektů společného zájmu, by mělo platit, 

(37) Je-li to vhodné, měly by členské 
státy do komplexních rozhodnutí začlenit 
rovněž rozhodnutí vycházející ze studií ex 
ante učiněná v rámci jednání 
s jednotlivými vlastníky pozemků 
zaměřená na udělení přístupu k pozemku, 
jeho vlastnictví nebo právo tento pozemek 
obsadit; územního plánování, které obecně 
vymezuje využívání půdy určité oblasti, 
včetně dalšího rozvoje, jako jsou např. 
dálnice, železnice, budovy a ochrana 
chráněných krajinných oblastí, a není 
prováděno konkrétně pro účely 
plánovaného projektu a udělování 
provozních povolení. Zahrnutí pozemku 
do územního plánování těchto projektů by 
v důsledku změny kategorie využití půdy 
nemělo narušit způsobilost jiných 
projektů ve fázi provádění spadajících do 
jiných programů EU. Zahrnutí do 
projektu energetické infrastruktury by 
mělo vést k přehodnocení cílů již 
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aniž jsou dotčeny mezinárodní právo 
a právo Unie, včetně ustanovení o ochraně 
životního prostředí a lidského zdraví 
a ustanovení přijatých v rámci společné 
rybářské a námořní politiky, zejména 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/89/EU40.

existujících projektů ve fázi provádění, 
nikoli však k nezpůsobilosti. V souvislosti 
s povolovacím postupem může projekt 
společného zájmu zahrnout rovněž 
přidruženou infrastrukturu, a to do té míry, 
do níž je to základním předpokladem pro 
vybudování nebo fungování projektu. Toto 
nařízení, zejména ustanovení o udělování 
povolení, účasti veřejnosti a provádění 
projektů společného zájmu, by mělo platit, 
aniž jsou dotčeny mezinárodní právo 
a právo Unie, včetně ustanovení o ochraně 
životního prostředí a lidského zdraví 
a ustanovení přijatých v rámci společné 
rybářské a námořní politiky, zejména 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/89/EU40.

__________________ __________________
40 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 
2014, kterou se stanoví rámec pro územní 
plánování námořních prostor, Úř. věst. 
L 257, 28.8.2014, s. 135.

40 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 
2014, kterou se stanoví rámec pro územní 
plánování námořních prostor, Úř. věst. 
L 257, 28.8.2014, s. 135.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Náklady na rozvoj, výstavbu, 
provoz a údržbu projektů společného 
zájmu by měli obvykle plně nést uživatelé 
dané infrastruktury. Pokud z vyhodnocení 
tržní poptávky nebo očekávaných dopadů 
na příslušné tarify vyplývá, že nelze 
očekávat, že budou náklady pokryty tarify 
placenými uživateli infrastruktury, měly by 
být projekty obecného zájmu způsobilé pro 
přeshraniční přidělení nákladů.

(38) Náklady na rozvoj, výstavbu, 
provoz a údržbu projektů společného 
zájmu by měli obvykle nést zúčastnění 
investoři, a nikoli pouze koncoví uživatelé 
infrastruktury. Při rozdělování nákladů je 
třeba přihlížet k tomu, aby koncoví 
uživatelé nebyli nepřiměřeně zatíženi, 
zejména pokud by to mohlo vést 
k energetické chudobě. Pokud 
z vyhodnocení tržní poptávky nebo 
očekávaných dopadů na příslušné tarify 
vyplývá, že nelze očekávat, že budou 
náklady pokryty tarify placenými uživateli 
infrastruktury, měly by být projekty 
obecného zájmu způsobilé pro přeshraniční 
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přidělení nákladů.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Východiskem pro diskusi 
o vhodném přidělení nákladů by měla být 
analýza nákladů a přínosů projektu 
infrastruktury provedená na základě 
harmonizované metodiky pro analýzu 
energetického systému v celé šíři za 
pomoci téhož scénáře, který byl použit pro 
zařazení projektu na unijní seznam 
projektů společného zájmu v rámci 
desetiletých plánů rozvoje sítě pro celou 
Unii připravených evropskými sítěmi 
provozovatelů přenosových soustav podle 
nařízení (EU) 2019/943 a (ES) č. 
715/2009 a přezkoumaných agenturou. 
Uvedená analýza může pro účely srovnání 
jednotkových investičních nákladů 
zohlednit ukazatele a odpovídající 
referenční hodnoty.

(39) Východiskem pro diskusi 
o vhodném přidělení nákladů by měla být 
analýza nákladů a přínosů projektu 
infrastruktury provedená na základě 
harmonizované metodiky pro analýzu 
energetického systému v celé šíři za 
pomoci téhož scénáře, který byl použit pro 
zařazení projektu na unijní seznam 
projektů společného zájmu v rámci 
desetiletých plánů rozvoje sítě pro celou 
Unii připravených agenturou. Uvedená 
analýza může pro účely srovnání 
jednotkových investičních nákladů 
zohlednit ukazatele a odpovídající 
referenční hodnoty.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Právní předpisy pro vnitřní trh 
s energií vyžadují, aby tarify za přístup 
k sítím poskytovaly vhodné investiční 
pobídky. Několik typů projektů společného 
zájmu však pravděpodobně přinese 
externality, které nemusí být plně 
zachyceny a získány zpět prostřednictvím 
systému řádných tarifů. Při uplatňování 
právních předpisů pro vnitřní trh s energií 
by vnitrostátní regulační orgány měly 
zajistit stabilní a předvídatelný regulační 
a finanční rámec, jehož součástí budou 

(41) Právní předpisy pro vnitřní trh 
s energií vyžadují, aby tarify za přístup 
k sítím poskytovaly vhodné investiční 
pobídky. Několik typů projektů společného 
zájmu však pravděpodobně přinese 
externality, které nemusí být plně 
zachyceny a získány zpět prostřednictvím 
systému řádných tarifů. Při uplatňování 
právních předpisů pro vnitřní trh s energií 
by vnitrostátní regulační orgány měly 
zajistit stabilní a předvídatelný regulační 
a finanční rámec, jehož součástí budou 
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pobídky pro projekty společného zájmu, 
včetně dlouhodobých pobídek, které budou 
přiměřené úrovni zvláštních rizik daného 
projektu. To by se mělo vztahovat zejména 
na přeshraniční projekty, inovativní 
technologie pro přenos elektřiny, které 
umožňují rozsáhlé začlenění energie 
z obnovitelných zdrojů, distribuovaných 
zdrojů energie nebo reakce strany poptávky 
v propojených sítích, a na projekty 
v oblasti energetických technologií 
a digitalizace, které pravděpodobně budou 
vystaveny vyšším rizikům než podobné 
projekty prováděné v jednom členském 
státě, nebo slibují vyšší přínosy pro Unii. 
Kromě toho by projekty s vysokými 
provozními výdaji měly mít rovněž přístup 
k vhodným investičním pobídkám. 
Především mořské elektrizační soustavy 
pro energii z obnovitelných zdrojů, které 
mají dvojí funkci jako propojovací vedení 
elektřiny a propojení projektů výroby 
energie z obnovitelných zdrojů na moři, 
budou pravděpodobně vystaveny vyšším 
rizikům než srovnatelné projekty 
infrastruktury na pevnině, a to vzhledem ke 
své vnitřní vazbě na výrobní zařízení, jež 
s sebou nese rizika v oblasti regulace, 
rizika v oblasti financování, např. potřebu 
předběžných investic, tržní rizika a rizika 
spojená s využíváním nových inovativních 
technologií.

pobídky pro projekty společného zájmu, 
včetně dlouhodobých pobídek, které budou 
přiměřené úrovni zvláštních rizik daného 
projektu. To by se mělo vztahovat zejména 
na přeshraniční projekty, inovativní 
technologie pro přenos elektřiny, které 
umožňují rozsáhlé začlenění energie 
z obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů, 
distribuovaných zdrojů energie nebo 
reakce strany poptávky v propojených 
sítích, a na projekty v oblasti energetických 
technologií a digitalizace, které 
pravděpodobně budou vystaveny vyšším 
rizikům než podobné projekty prováděné 
v jednom členském státě, nebo slibují vyšší 
přínosy pro Unii. Kromě toho by projekty 
s vysokými provozními výdaji měly mít 
rovněž přístup k vhodným investičním 
pobídkám. Především mořské elektrizační 
soustavy pro energii z obnovitelných 
zdrojů, které mají dvojí funkci jako 
propojovací vedení elektřiny a propojení 
projektů výroby energie z obnovitelných 
zdrojů na moři, budou pravděpodobně 
vystaveny vyšším rizikům než srovnatelné 
projekty infrastruktury na pevnině, a to 
vzhledem ke své vnitřní vazbě na výrobní 
zařízení, jež s sebou nese rizika v oblasti 
regulace, rizika v oblasti financování, např. 
potřebu předběžných investic, tržní rizika 
a rizika spojená s využíváním nových 
inovativních technologií.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Členské státy, které projektům 
energetické infrastruktury v současné 
době nepřikládají nejvyšší možný národní 
význam, pokud jde o povolovací postup, by 
měly být vybízeny, aby zvážily zavedení 
takto vysokého národního významu, a to 
zejména na základě vyhodnocení toho, 
zda by to vedlo k urychlení povolovacího 

vypouští se



PE689.773v02-00 288/346 AD\1234717CS.docx

CS

postupu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Granty na práce související 
s projekty ve společném zájmu by měly být 
k dispozici pouze pro investice na území 
Unie a pouze v případě, že alespoň dva 
členské státy významným způsobem 
finančně přispívají na investiční náklady 
projektu s ohledem na jeho přínosy.

(47) Granty na práce související 
s projekty společného zájmu by měly být 
k dispozici v případě, že alespoň jeden 
členský stát významným způsobem 
finančně přispívá na investiční náklady 
projektu s ohledem na jeho přínosy.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví hlavní směry 
pro včasný rozvoj a interoperabilitu 
prioritních koridorů a oblastí transevropské 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I (dále jen „prioritní koridory 
a oblasti energetické infrastruktury“), které 
přispívají k cílům Unie v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a k cíli 
klimatické neutrality do roku 2050.

1. Toto nařízení stanoví hlavní směry 
pro včasný rozvoj a interoperabilitu 
prioritních koridorů a oblastí transevropské 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I (dále jen „prioritní koridory 
a oblasti energetické infrastruktury“), které 
přispívají k integraci unijních trhů 
s energií, bezpečnosti dodávek energie, 
cenové dostupnosti nosičů energie, jsou 
v souladu s cíli Unie v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a s cíli 
klimatické neutrality do roku 2050, 
přihlížejí k politice soudržnosti, zajišťují, 
aby žádný region nezůstal opomenut, 
a zohledňují unijní, regionální 
a vnitrostátní rozvojové strategie a rychlý 
rozvoj elektrické mobility.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle definic stanovených ve směrnicích 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES, (EU) 2018/200146 a (EU) 
2019/944 a v nařízeních (ES) č. 715/2009, 
(EU) 2019/942 a (EU) 2019/943 použijí 
tyto definice:

Vedle definic stanovených ve směrnicích 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES, (EU) 2018/200146 a (EU) 
2019/944 a v nařízeních (ES) č. 715/2009, 
(EU) 2018/1999, (EU) 2019/942 a (EU) 
2019/943 použijí tyto definice:

_________________ _________________
46 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 
11. prosince 2018 o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, Úř. věst. 
L 328, 21.12.2018, s. 82.

46 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 
11. prosince 2018 o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, Úř. věst. 
L 328, 21.12.2018, s. 82.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) „bezpečností dodávek energie“ 
nebo „energetickou bezpečností“ se 
rozumí stálá a nepřetržitá dostupnost 
energie, která je zajištěna zvyšující se 
účinností a interoperabilitou přenosových 
a distribučních sítí, podporou flexibility 
systému, bráněním přetížení, 
zabezpečením odolných dodavatelských 
řetězců a kybernetické bezpečnosti 
a ochranou veškeré infrastruktury, zvláště 
pak „kritické“ infrastruktury, a jejím 
přizpůsobením změně klimatu, při 
současném omezení strategických 
energetických závislostí;

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „projektem společného zájmu“ se 4) „projektem společného zájmu“ se 
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rozumí projekt, který je nezbytný pro 
provádění prioritních koridorů a oblastí 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I a který je uveden na unijním 
seznamu projektů společného zájmu 
uvedeném v článku 3;

rozumí projekt, který je nezbytný pro 
provádění prioritních koridorů a oblastí 
energetické infrastruktury stanovených 
v příloze I s ohledem na rozvojové 
strategie členských států a regionů, 
v nichž bude projekt prováděn, a který 
vede k udržitelnému hospodářskému 
růstu, konkurenceschopnosti 
a sociálnímu rozvoji a je uveden na 
unijním seznamu projektů společného 
zájmu uvedeném v článku 3 nebo který je 
mezi projekty, které byly vypracovány 
v méně propojených, okrajových, 
nejvzdálenějších či izolovaných 
regionech, jako jsou ostrovní členské státy 
či nepropojené nebo nedostatečně 
propojené ostrovy nacházející se na území 
EU;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) „projektem společného zájmu 
v pokročilé fázi provádění“ nebo „na 
pokročilé úrovni“ se rozumí stávající 
projekt společného zájmu v oblasti 
zemního plynu, který je do konce roku 
2023 ve fázi povolování nebo ve výstavbě 
nebo pro nějž byla do tohoto data 
uzavřena grantová dohoda z Nástroje pro 
propojení Evropy na stavební práce nebo 
studie;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „projektem ve společném zájmu“ se 
rozumí projekt, který podporuje Unie ve 

5) „projektem ve společném zájmu“ se 
rozumí projekt, který podporuje Unie ve 
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spolupráci s třetími zeměmi; spolupráci s třetími zeměmi, při 
respektování zásad právního státu a při 
zohlednění rozvojových strategií 
členských států a regionů, v nichž bude 
projekt prováděn, a který vede 
k hospodářskému růstu, 
konkurenceschopnosti a sociálnímu 
rozvoji;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „inteligentní elektrickou rozvodnou 
sítí“ se rozumí elektrická rozvodná síť, 
v níž může provozovatel sítě digitálně 
monitorovat činnost uživatelů, kteří jsou 
k síti připojeni, a informační 
a komunikační technologie (IKT) pro 
komunikaci se souvisejícími provozovateli 
sítí, výrobci, spotřebiteli a/nebo 
prozumenty, za účelem přenosu elektřiny 
udržitelným, nákladově efektivním 
a bezpečným způsobem;

8) „inteligentní elektrickou rozvodnou 
sítí“ se rozumí elektrická rozvodná síť, 
v níž může provozovatel sítě digitálně 
monitorovat činnost uživatelů, kteří jsou 
k síti připojeni, a informační 
a komunikační technologie (IKT) pro 
komunikaci se souvisejícími provozovateli 
sítí, výrobci, úložišti energie, spotřebiteli 
a/nebo prozumenty, za účelem přenosu 
elektřiny udržitelným, nákladově 
efektivním a bezpečným způsobem, který 
podporuje obnovitelné zdroje energie 
a umožňuje integraci energetického 
systému;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „inteligentní plynárenskou sítí“ se 
rozumí plynárenská síť, která využívá 
inovativní digitální řešení s cílem 
nákladově efektivním způsobem integrovat 
různé nízkouhlíkové a obnovitelné zdrojů 
plynu v souladu s potřebami spotřebitelů 
a požadavky na kvalitu plynu a snížit tak 
uhlíkovou stopu související spotřeby plynu, 
umožnit vyšší podíl plynů z obnovitelných 

9) „inteligentní plynárenskou sítí“ se 
rozumí plynárenská síť, která využívá 
inovativní digitální, technologická, 
technická nebo mechanická řešení, která 
mají nákladově efektivním způsobem 
integrovat různé nízkouhlíkové 
a obnovitelné zdroje plynu a jejich směsi 
s metanem v souladu s potřebami 
spotřebitelů a s požadavky na kvalitu plynu 
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zdrojů a nízkouhlíkových plynů a vytvořit 
vazby s dalšími nosiči energie a odvětvími;

a na bezpečnost systému, a která umožňují 
snížit uhlíkovou stopu související spotřeby 
plynu, zvýšit podíl obnovitelných 
a nízkouhlíkových plynů a vytvářet vazby 
s dalšími nosiči energie a odvětvími;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) „novým využitím“ se rozumí 
technická modernizace nebo úprava 
stávající infrastruktury pro zemní plyn pro 
účely specializované přepravy čistého 
vodíku;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b) „dovybavením“ se rozumí 
technická modernizace nebo změna 
stávající infrastruktury pro zemní plyn 
tak, aby bylo možné mísit vodík nebo 
biometan s metanem nebo aby bylo možné 
jej mísit ve větší míře;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9c) „mísením“ se rozumí směs vodíku 
nebo biometanu s metanem na předem 
stanovené úrovni.
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každá skupina přijme svůj jednací 
řád s přihlédnutím k ustanovením přílohy 
III.

2. Každá skupina přijme svůj jednací 
řád s přihlédnutím k ustanovením přílohy 
III, který rovněž obsahuje pravidla týkající 
se předcházení jakémukoli střetu zájmů 
a uplatňování zásady transparentnosti.

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Je-li to vhodné, skupiny vzájemně 
spolupracují a Komise zajišťuje 
a usnadňuje spolupráci, zejména pokud 
mají projekty dopad na jiné skupiny.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozhodovací orgán každé skupiny 
přijme regionální seznam navrhovaných 
projektů společného zájmu vypracovaný 
postupem stanoveným v příloze III oddíle 
2 podle přínosu každého projektu 
k provádění prioritních koridorů a oblastí 
energetické infrastruktury a podle toho, jak 
splňují kritéria stanovená v článku 4.

3. Rozhodovací orgán každé skupiny 
přijme regionální seznam navrhovaných 
projektů společného zájmu vypracovaný 
postupem stanoveným v příloze III oddíle 
2, s odhadovaným harmonogramem, 
podle přínosu každého projektu 
k provádění prioritních koridorů a oblastí 
energetické infrastruktury a podle toho, jak 
splňují kritéria stanovená v článku 4.

Pozměňovací návrh 44

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

a) každý jednotlivý návrh projektu 
společného zájmu vyžaduje souhlas států, 
k jejichž území se projekt vztahuje; pokud 
určitý stát neposkytne svůj souhlas, řádně 
svůj postoj odůvodní dotčené skupině;

a) každý jednotlivý návrh projektu 
společného zájmu vyžaduje souhlas států, 
k jejichž území se projekt vztahuje; pokud 
určitý stát neposkytne svůj souhlas, řádně 
svůj postoj odůvodní dotčené skupině; má-
li projekt zásadní význam pro rozvoj 
alespoň dvou dalších členských států 
a pro snížení sociálních a ekonomických 
rozdílů, považuje se navrhovaný projekt 
za schválený, pokud předkladatel projektu 
a investoři projekt financují na území 
členského státu, který souhlas s projektem 
neposkytl; dotčený členský stát použije 
pravidla a předpisy pro udělování 
povolení projektům společného zájmu;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) skupina zveřejní svou metodiku, 
včetně kritérií a váhy použitých ke 
stanovení pořadí projektů ve svých 
návrzích regionálních seznamů 
a konečných regionálních seznamů.

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při navrhování nového projektu nebo 
seznamu projektů zváží předkladatel 
projektu součinnost s regionálními 
a vnitrostátními plány rozvoje 
a strategiemi rozvoje, zejména se strategií 
rozvoje elektrické mobility a s dalšími 
rozvojovými projekty v dané oblasti, 
s přihlédnutím k příspěvku projektu 
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k úsilí o uhlíkovou neutralitu.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 20 tohoto nařízení akty 
v přenesené pravomoci, kterými pozmění 
přílohy tohoto nařízení s cílem stanovit 
unijní seznam projektů společného zájmu 
(dále jen „seznam Unie“), s výhradou 
druhého pododstavce článku 172 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 20 tohoto nařízení akty 
v přenesené pravomoci s cílem stanovit 
unijní seznam projektů společného zájmu 
(dále jen „seznam Unie“), s výhradou 
druhého pododstavce článku 172 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Seznam Unie 
nevylučuje plynárenskou infrastrukturu, 
pokud se jasně prokáže, že toto řešení 
významně přispívá k dekarbonizaci 
energetického systému v daném regionu a 
k sociálnímu a hospodářskému rozvoji 
oblasti s ohledem na cíle Unie v oblasti 
soudržnosti. Unijní seznam dále zohlední 
rozvojové potřeby jednotlivých členských 
států a hospodářský a sociální dopad, 
který by nová energetická infrastruktura 
mohla v této oblasti mít, a to na základě 
žádosti členských států a zúčastněných 
stran a na základě sociálních 
a hospodářských posouzení a rovněž 
s ohledem na součinnost s jinými 
strategiemi, jako je strategie pro 
elektrickou mobilitu.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistí přeshraniční soudržnost, 
přičemž zohlední stanovisko Agentury 
Evropské unie pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále jen 
„agentura“) uvedené v příloze III oddíle 2 

b) zajistí přeshraniční koordinaci 
a soudržnost, součinnost s politikou 
soudržnosti a strategiemi rozvoje, přičemž 
zohlední stanovisko Agentury Evropské 
unie pro spolupráci energetických 
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bodě 12; regulačních orgánů (dále jen „agentura“) 
uvedené v příloze III oddíle 2 bodě 12;

Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potenciální celkový přínos projektu 
posouzeného podle příslušných kritérií 
uvedených v odstavci 3 převažuje nad jeho 
náklady, a to i v dlouhodobějším horizontu;

b) potenciální celkový přínos projektu 
a hospodářské, sociální a environmentální 
přínosy a přínosy pro vytvoření 
integrovaného jednotného trhu s energií, 
posouzené podle příslušných kritérií 
uvedených v odstavci 3, převažují nad jeho 
náklady, a to i v dlouhodobějším horizontu;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nachází se na území jednoho 
členského státu a má výrazný přeshraniční 
dopad, jak je stanoveno v příloze IV bodě 
1.

ii) nachází se na území jednoho 
členského státu a má výrazný přeshraniční 
dopad nebo potenciál k jeho vzniku, jak je 
stanoveno v příloze IV bodě 1.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) nachází se na ostrovech, které nejsou 
propojeny nebo nejsou dostatečně 
napojeny na transevropské energetické 
sítě.

Pozměňovací návrh 52
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekt významně přispívá k cílům 
Unie a třetích zemí v oblasti dekarbonizace 
a k udržitelnosti, včetně prostřednictvím 
integrace energie z obnovitelných zdrojů 
do sítě a přenosem energie z obnovitelných 
zdrojů do hlavních míst spotřeby a úložišť, 
a

a) projekt významně přispívá k cílům 
Unie a třetích zemí v oblasti dekarbonizace 
a a k udržitelnému hospodářskému 
a sociálnímu rozvoji oblastí provádění, 
mimo jiné prostřednictvím integrace 
energie z obnovitelných zdrojů 
a nízkouhlíkové energie do sítě 
a přenosem výroby energie z obnovitelných 
zdrojů a nízkouhlíkové výroby oběma 
směry do hlavních míst spotřeby a úložišť, 
a

Pozměňovací návrh 53

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potenciální celkový přínos projektu 
posouzeného podle příslušných kritérií 
uvedených v odstavci 3 převažuje nad jeho 
náklady, a to i v dlouhodobějším horizontu;

b) potenciální celkový přínos projektu, 
s ohledem na hospodářské, sociální 
i environmentální aspekty, posouzeného 
podle příslušných kritérií uvedených 
v odstavci 3 převažuje nad jeho náklady, 
a to i v dlouhodobějším horizontu;

Pozměňovací návrh 54

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud jde o část nacházející se na 
území Unie, je projekt v souladu se 
směrnicemi 2009/73/ES a (EU) 2019/944, 
pokud spadá do kategorií infrastruktury 
popsaných v příloze II bodech 1 a 3;

d) projekt je v souladu se směrnicemi 
2009/73/ES a (EU) 2019/944, pokud spadá 
do kategorií infrastruktury popsaných 
v příloze II bodech 1 a 3;

Pozměňovací návrh 55
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) bezpečnost dodávek energie na 
základě spolupráce a solidarity;

ii) bezpečnost dodávek energie na 
základě diverzifikace zdrojů energie, 
spolupráce a solidarity;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) z hospodářského a sociálního 
hlediska dobře fungující společnost, která 
respektuje právní stát a demokratické 
hodnoty;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e – bod iii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiib) synergie s ostatními rozvojovými 
politikami a programy v dané oblasti;

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) projekt zajišťuje interoperabilitu 
mezi přepravou zemního plynu a vodíku 
díky rozvoji plynovodů pro přepravu 
zemního plynu připravených k přepravě 
vodíku a stanovení data úplného 
přechodu od přepravy zemního plynu 
k přepravě vodíku, což by mělo být 
v souladu s vnitrostátními plány v oblasti 
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klimatu a energetiky a mělo by 
to podporovat cíle strategie EU pro vodík;

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o projekty přenosu 
a skladování elektřiny spadající do 
kategorií energetické infrastruktury 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. a), b), 
c) a e), přispěje projekt významně 
k udržitelnosti prostřednictvím integrace 
energie z obnovitelných zdrojů do sítě 
a přenosem energie z obnovitelných zdrojů 
do hlavních míst spotřeby a úložišť 
a alespoň k jednomu z těchto zvláštních 
kritérií:

a) pokud jde o projekty přenosu 
a skladování elektřiny spadající do 
kategorií energetické infrastruktury 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. a), b), 
c) a e), přispěje projekt významně 
k udržitelnosti prostřednictvím integrace 
energie z obnovitelných a nízkouhlíkových 
zdrojů do sítě a přenosem energie 
z obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů 
do hlavních míst spotřeby a úložišť 
a alespoň k jednomu z těchto zvláštních 
kritérií:

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zabezpečení dodávek energie, 
mimo jiné prostřednictvím interoperability, 
pružnosti systému, kybernetické 
bezpečnosti, vhodných propojení 
a bezpečného a spolehlivého provozu 
systému;

ii) zabezpečení dodávek energie, 
mimo jiné prostřednictvím interoperability, 
pružnosti systému, kybernetické 
bezpečnosti, vhodných propojení 
a bezpečného a spolehlivého provozu 
systému a určení alternativních systémů 
dodávek energie pro případy 
mimořádných situací.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a – bod ii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) provádění strategií regionálního 
rozvoje, hospodářský a sociální růst 
oblastí, s přihlédnutím k vnitrostátní 
a místní politice a strategiím v oblasti 
energetiky a očekávanému významnému 
nárůstu poptávky po energii v odvětví 
dopravy, zejména pokud jde o elektrická 
vozidla na dálnicích, státních silnicích a 
v městských oblastech;

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud jde o projekty inteligentních 
elektrických rozvodných sítí spadající do 
kategorie energetické infrastruktury 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. d), 
přispěje projekt přispívat k udržitelnosti 
prostřednictvím integrace energie 
z obnovitelných zdrojů do sítě a alespoň ke 
dvěma z těchto zvláštních kritérií:

b) pokud jde o projekty inteligentních 
elektrických rozvodných sítí spadající do 
kategorie energetické infrastruktury 
stanovené v příloze II bodě 1 písm. d), 
přispěje projekt významně k udržitelnosti 
prostřednictvím integrace energie 
z obnovitelných zdrojů do sítě a alespoň 
k jednomu z těchto zvláštních kritérií:

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) provádění strategií regionálního 
rozvoje, hospodářský a sociální růst 
oblastí s přihlédnutím k vnitrostátní 
a místní politice a strategiím v oblasti 
energetiky;

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b – bod iii b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiib) podpora inteligentní integrace 
odvětví v širším smyslu podněcováním 
součinnosti a koordinace mezi odvětvími 
energetiky, dopravy a telekomunikací;

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) provádění strategií regionálního 
rozvoje, hospodářský a sociální růst 
oblastí s přihlédnutím k vnitrostátní 
a místní politice a strategiím v oblasti 
energetiky;

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud jde o vodíkové projekty 
spadající do kategorií energetické 
infrastruktury stanovených v příloze II 
bodě 3, přispěje projekt významně 
k udržitelnosti, mimo jiné snížením emisí 
skleníkových plynů, posílením zavádění 
vodíku z obnovitelných zdrojů a podporou 
variabilní výroby energie z obnovitelných 
zdrojů prostřednictvím nabídky řešení 
v oblasti pružnosti a/nebo skladování. 
Kromě toho projekt významně přispěje 
alespoň k jednomu z těchto zvláštních 
kritérií:

d) pokud jde o vodíkové projekty 
spadající do kategorií energetické 
infrastruktury stanovených v příloze II 
bodě 3, přispěje projekt významně 
k udržitelnosti, mimo jiné snížením emisí 
skleníkových plynů, posílením zavádění 
vodíku z obnovitelných a nízkouhlíkových 
zdrojů a dalších bezpečných 
a udržitelných technologií, podporou 
variabilní výroby energie z obnovitelných 
a nízkouhlíkových zdrojů prostřednictvím 
nabídky řešení v oblasti pružnosti a/nebo 
skladování. Kromě toho projekt významně 
přispěje alespoň k jednomu z těchto 
zvláštních kritérií:

Pozměňovací návrh 67
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) integrace trhu, mimo jiné 
propojením stávajících nebo nových 
vodíkových sítí členských států nebo jiným 
přispěním ke vzniku sítě pro přepravu 
a skladování vodíku pro celou Unii 
a zajištěním interoperability propojených 
systémů;

i) integrace stávajících nebo nových 
trhů, mimo jiné propojením stávajících 
nebo nových vodíkových sítí členských 
států nebo jiným přispěním ke vzniku sítě 
pro přepravu a skladování vodíku pro celou 
Unii a zajištěním interoperability 
propojených systémů;

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. d – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) provádění strategií regionálního 
rozvoje, hospodářský a sociální růst 
oblastí s přihlédnutím k vnitrostátní 
a místní politice a strategiím v oblasti 
energetiky;

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) udržitelnost, mimo jiné snížením 
emisí skleníkových plynů a posílením 
využívání vodíku z obnovitelných zdrojů;

i) udržitelnost, mimo jiné snížením 
emisí skleníkových plynů a posílením 
využívání vodíku z obnovitelných nebo 
nízkouhlíkových zdrojů;

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. e – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) usnadnění inteligentní integrace iii) usnadnění inteligentní integrace 
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odvětví energetiky propojením různých 
nosičů energie a odvětví;

odvětví energetiky propojením různých 
nosičů energie a odvětví nebo umožnění 
flexibilních služeb, jako je reakce na 
straně poptávky a skladování;

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. e – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) provádění strategií regionálního 
rozvoje, hospodářský a sociální růst 
oblastí s přihlédnutím k vnitrostátní 
a místní politice a strategiím v oblasti 
energetiky;

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pokud jde projekty inteligentních 
plynárenských sítí spadající do kategorie 
energetické infrastruktury stanovené 
v příloze II bodě 2, přispěje projekt 
významně k udržitelnosti tím, že umožní 
a usnadní integraci plynů z obnovitelných 
zdrojů a nízkouhlíkových plynů, jako je 
biometan nebo obnovitelný vodík, do 
rozvodných a přepravních plynárenských 
sítí za účelem snížení emisí skleníkových 
plynů. Kromě toho projekt významně 
přispěje alespoň k jednomu z těchto 
zvláštních kritérií:

f) pokud jde o projekty inteligentních 
plynárenských sítí spadající do kategorie 
energetické infrastruktury stanovené 
v příloze II bodě 2, přispěje projekt 
významně k udržitelnosti, pokud jde 
o umožnění a usnadnění integrace plynů 
z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových 
plynů, jako je biometan, obnovitelný nebo 
nízkouhlíkový vodík nebo syntetický plyn 
a jejich směsi s metanem, do rozvodných 
a přepravních plynárenských sítí i systémů 
pro uchovávání, což umožní snížení emisí 
skleníkových plynů. Kromě toho projekt 
významně přispěje alespoň k jednomu 
z těchto zvláštních kritérií:

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) bezpečnost sítě a kvalita dodávek, 
a to zlepšením účinnosti a interoperability 
přepravy a distribuce plynu 
v každodenním provozu sítě, mimo jiné 
řešením problémů vyplývajících ze 
vstřikování plynů různé kvality 
prostřednictvím zavádění inovativních 
technologií a kybernetické bezpečnosti;

i) bezpečnost sítě a kvalita dodávek 
prostřednictvím dovybavení, nového 
využití, zvýšení kapacity nebo zlepšení 
účinnosti a interoperability plynárenských 
přepravních a distribučních soustav nebo 
skladovacích soustav v každodenním 
provozu sítě, mimo jiné řešením problémů 
vyplývajících z vstřikování plynů různé 
kvality prostřednictvím řešení zaváděných 
alespoň v jedné z těchto oblastí: inovativní 
technologie, technologická, mechanická, 
stavebně-strojírenská zlepšení nebo 
kybernetická bezpečnost;

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) usnadnění inteligentní integrace 
odvětví energetiky vytvořením vazeb na 
jiné nosiče energie a odvětví a umožněním 
reakce strany poptávky.

iii) usnadnění inteligentní integrace 
odvětví energetiky vytvořením zpětných 
toků nebo vazeb na jiné nosiče energie 
a odvětví a umožněním odezvy na straně 
poptávky, skladování a usnadnění služeb 
flexibility.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) provádění strategií regionálního 
rozvoje, hospodářský a sociální růst 
oblastí s přihlédnutím k vnitrostátní 
a místní politice a strategiím v oblasti 
energetiky;

Pozměňovací návrh 76
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f – bod iii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiib) umožnění přepravy obnovitelných 
nebo nízkouhlíkových plynů z výrobních 
jednotek do přenosové nebo distribuční 
sítě;

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) pokud jde o projekty společného 
zájmu týkající se zemního plynu, které 
jsou v pokročilé fázi realizace nebo na 
pokročilé úrovni a které patří do kategorie 
energetické infrastruktury uvedené 
v příloze II bodě 5, přispěje projekt 
významně alespoň k jednomu z těchto 
zvláštních kritérií:
i)  tržní integrace, mj. ukončením 
izolace nejméně jednoho členského státu 
a omezením blokujících míst v energetické 
infrastruktuře; interoperabilita a pružnost 
systému;
ii) zabezpečení dodávek, mimo jiné 
prostřednictvím vhodných propojení 
a diverzifikace zdrojů dodávek, 
dodavatelských partnerů a tras;
iii) hospodářská soutěž, mimo jiné 
prostřednictvím diverzifikace zdrojů 
dodávek, dodavatelských partnerů a tras;
iv) udržitelnost, mimo jiné snižováním 
emisí, podporou výroby energie 
z nestálých obnovitelných zdrojů a větším 
využíváním plynu z obnovitelných zdrojů 
nebo nízkouhlíkového plynu;

Pozměňovací návrh 78
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Infrastruktura pro zemní plyn se 
považuje za projekty společného zájmu 
a má mít přístup k nástroji pro propojení 
Evropy v kategorii „inteligentní 
plynárenské sítě“ na základě těchto 
kritérií:
a)  projekty plynovodů pro přepravu 
zemního plynu, které umožňují přechod 
z uhlí na zemní plyn, s přihlédnutím 
k tomu, že plynovody splňují všechna 
nezbytná opatření v oblasti udržitelnosti 
a technické požadavky na přepravu 100 % 
vodíku a umožňují propojení v uhelných 
regionech nejméně dvou členských států, 
a to na základě odkazu na vnitrostátní 
plány v oblasti klimatu a energetiky, 
včetně oblastí zahrnutých do desetiletého 
plánu rozvoje nízkouhlíkového 
hospodářství;
b)  projekty plynovodů pro přepravu 
zemního plynu za předpokladu, že 
plynovody mohou přepravovat vodík na 
základě odkazu na vnitrostátní plány 
v oblasti klimatu a energetiky, včetně 
oblastí zahrnutých do desetiletého plánu 
rozvoje nízkouhlíkového hospodářství.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při posouzení projektů každá skupina 
řádně přihlédne k:

S cílem zajistit jednotnou metodu 
posuzování v různých skupinách každá 
skupina při posouzení projektů řádně 
přihlédne k:

Pozměňovací návrh 80
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) naléhavosti každého navrhovaného 
projektu z hlediska plnění cílů energetické 
politiky Unie spočívajících 
v dekarbonizaci, integraci trhu, 
hospodářské soutěži, udržitelnosti 
a bezpečnosti dodávek energie;

a) naléhavosti každého navrhovaného 
projektu z hlediska plnění cílů energetické 
politiky Unie spočívajících 
v dekarbonizaci, integraci trhu, 
hospodářské soutěži, udržitelnosti 
a bezpečnosti dodávek energie, a k zásadě 
energetická účinnost v první řadě;

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) naléhavosti každého navrhovaného 
projektu z hlediska plnění cílů energetické 
politiky Unie spočívajících 
v dekarbonizaci, integraci trhu, 
hospodářské soutěži, udržitelnosti 
a bezpečnosti dodávek energie;

a) naléhavosti každého navrhovaného 
projektu z hlediska plnění cílů energetické 
politiky Unie spočívajících 
v dekarbonizaci, integraci trhu, integraci 
na vnitřním trhu, hospodářské soutěži, 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 
energie a přínosu k politice soudržnosti;

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předkladatelé projektů vypracují 
pro projekty společného zájmu prováděcí 
plán, včetně harmonogramu pro:

1. Předkladatelé projektů vypracují 
pro projekty společného zájmu veřejně 
přístupný prováděcí plán, včetně 
harmonogramu pro:

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) studie proveditelnosti a přípravné 
studie, včetně studií v oblasti přizpůsobení 
se změně klimatu a souladu s právními 
předpisy v oblasti životního prostředí a se 
zásadou „významně nepoškozovat“;

a) studie proveditelnosti a přípravné 
studie, včetně studií v oblasti přizpůsobení 
se změně klimatu a souladu s právními 
předpisy v oblasti životního prostředí a se 
zásadami „energetická účinnost v první 
řadě“ a „významně nepoškozovat“ 
environmentální cíle ve smyslu článku 17 
nařízení (EU) 2020/852 a v souladu 
s politikou soudržnosti, přičemž nikdo 
nesmí být opomenut;

Pozměňovací návrh 84

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) schválení vnitrostátními 
regulačními orgány nebo jakýmkoli jiným 
příslušným orgánem;

b) dostatečně dlouhou lhůtu pro 
schválení vnitrostátními regulačními 
orgány nebo jakýmkoli jiným příslušným 
orgánem;

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé přenosových 
soustav, provozovatelé distribučních 
soustav a jiní provozovatelé vzájemně 
spolupracují, aby usnadnili rozvoj projektů 
společného zájmu ve své oblasti.

2. Provozovatelé přenosových 
soustav, provozovatelé distribučních 
soustav a jiní provozovatelé vzájemně 
spolupracují, aby usnadnili rozvoj projektů 
společného zájmu ve své oblasti a aby 
v rámci politiky soudržnosti řešili otázky 
hospodářského, sociálního 
a environmentálního rozvoje a regionální 
nerovnosti a očekávaný významný nárůst 
poptávky po energii v odvětví dopravy, 
zejména pro potřeby elektrických vozidel 
na dálnicích a v městských oblastech.
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Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do dne 31. prosince každého roku 
následujícího po roce zařazení projektu 
společného zájmu na seznam Unie podle 
článku 3 předloží předkladatelé projektů 
příslušnému orgánu uvedenému v článku 8 
výroční zprávu o každém projektu 
spadajícím do kategorií stanovených 
v příloze II bodech 1 až 4.

4. Do dne 28. února druhého roku 
následujícího po roce zařazení projektu 
společného zájmu na seznam Unie podle 
článku 3 předloží předkladatelé projektů 
příslušnému orgánu uvedenému v článku 8 
výroční zprávu o každém projektu 
spadajícím do kategorií stanovených 
v příloze II bodech 1 až 4.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato zpráva uvede podrobnosti o: Tato zpráva je veřejná a uvede podrobnosti 
o:

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do 31. ledna každého roku předloží 
příslušné orgány uvedené v článku 8 
agentuře a příslušné skupině zprávu 
uvedenou v odstavci 4 tohoto článku, 
doplněnou o informace o pokroku 
a případně o zpožděních při provádění 
projektů společného zájmu nacházejících 
se na jejich příslušném území z hlediska 
povolovacích postupů, a o důvodech těchto 
zpoždění. Příspěvek příslušných orgánů ke 
zprávě se jako takový jasně označí 
a vypracuje tak, aniž by měnil text uvedený 
předkladateli projektu.

5. Do 31. března každého roku 
předloží příslušné orgány uvedené v článku 
8 agentuře a příslušné skupině zprávu 
uvedenou v odstavci 4 tohoto článku, 
doplněnou o informace o pokroku 
a případně o zpožděních při provádění 
projektů společného zájmu nacházejících 
se na jejich příslušném území z hlediska 
povolovacích postupů, a o důvodech těchto 
zpoždění. Příspěvek příslušných orgánů ke 
zprávě se jako takový jasně označí 
a vypracuje tak, aniž by měnil text uvedený 
předkladateli projektu. V zájmu zajištění 
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transparentnosti je každá zpráva do 30 
dnů ode dne předložení zveřejněna na 
internetových stránkách agentury.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do dne 30. dubna každého roku, 
kdy má být přijat nový seznam Unie, 
předloží agentura skupinám 
konsolidovanou zprávu o projektech 
společného zájmu spadajících do 
pravomoci vnitrostátních regulačních 
orgánů, v níž vyhodnotí dosažený pokrok 
a případně uvede doporučení, jak překonat 
nastalá zpoždění a obtíže. Tato 
konsolidovaná zpráva rovněž v souladu 
s článkem 5 nařízení (ES) č. 2019/942 
vyhodnotí, zda dochází k důslednému 
provádění plánů rozvoje sítě pro celou Unii 
s ohledem na prioritní koridory a oblasti 
energetické infrastruktury.

6. Do dne 30. června každého roku, 
kdy má být přijat nový seznam Unie, 
předloží agentura skupinám 
konsolidovanou zprávu o projektech 
společného zájmu spadajících do 
pravomoci vnitrostátních regulačních 
orgánů, v níž vyhodnotí dosažený pokrok 
a případně uvede doporučení, jak překonat 
nastalá zpoždění a obtíže. Tato 
konsolidovaná zpráva rovněž v souladu 
s článkem 5 nařízení (ES) č. 2019/942 
vyhodnotí, zda dochází k důslednému 
provádění plánů rozvoje sítě pro celou Unii 
s ohledem na prioritní koridory a oblasti 
energetické infrastruktury. V zájmu 
zajištění transparentnosti je každá zpráva 
do 30 dnů ode dne předložení zveřejněna 
na internetových stránkách agentury.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Na žádost agentury by 
předkladatelé projektů měli agentuře 
předložit prováděcí nebo ekvivalentní plán 
pro účely plnění stanovených úkolů 
agentury.

Pozměňovací návrh 91
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do dne [31. července 2022] a pro 
každou konkrétní regionální skupinu podle 
prioritních koridorů mořských sítí 
vymezených v příloze I příslušné 
vnitrostátní orgány členských států, které 
náleží do příslušné skupiny, společně zřídí 
pro předkladatele projektu jednotná 
kontaktní místa, tzv. „jednotná mořská 
kontaktní místa“, která budou odpovídat za 
usnadnění a koordinaci povolovacího 
postupu pro projekty společného zájmu 
týkající se mořských elektrizačních soustav 
pro energii z obnovitelných zdrojů, 
přičemž zohlední i potřebu koordinace 
mezi povolovacím postupem pro 
energetickou infrastrukturu a povolovacím 
postupem pro výrobní zařízení. Jednotná 
kontaktní místa na moři fungují jako 
úložiště stávajících studií a plánů týkajících 
se přímořských oblastí s cílem usnadnit 
povolovací postup jednotlivých projektů 
společného zájmu a koordinovat vydávání 
komplexních rozhodnutí pro tyto projekty 
ze strany příslušných vnitrostátních orgánů. 
Každá regionální skupina pro každý 
prioritní koridor mořských sítí za pomoci 
příslušných vnitrostátních orgánů 
v členských státech patřících do dané 
skupiny zřídí jednotná kontaktní místa na 
moři v závislosti na regionálních 
zvláštnostech a zeměpisné poloze a určí 
jejich umístění, přidělování zdrojů 
a konkrétní pravidla jejich činnosti.

6. Do dne [31. července 2022] a pro 
každou konkrétní regionální skupinu podle 
prioritních koridorů mořských sítí 
vymezených v příloze I příslušné 
vnitrostátní orgány členských států, které 
náleží do příslušné skupiny, společně zřídí 
pro předkladatele projektu jednotná 
kontaktní místa, tzv. „jednotná mořská 
kontaktní místa“, která budou odpovídat za 
usnadnění a koordinaci povolovacího 
postupu pro projekty společného zájmu 
týkající se mořských elektrizačních soustav 
pro energii z obnovitelných zdrojů, 
přičemž zohlední i potřebu koordinace 
mezi povolovacím postupem pro 
energetickou infrastrukturu a povolovacím 
postupem pro výrobní zařízení. Jednotná 
kontaktní místa na moři fungují jako 
úložiště stávajících studií a plánů týkajících 
se přímořských oblastí s cílem usnadnit 
povolovací postup jednotlivých projektů 
společného zájmu  a energetické 
infrastruktury pro projekty v oblasti 
elektřiny z obnovitelných zdrojů na moři 
a koordinovat vydávání komplexních 
rozhodnutí pro tyto projekty ze strany 
příslušných vnitrostátních orgánů. Každá 
regionální skupina pro každý prioritní 
koridor mořských sítí za pomoci 
příslušných vnitrostátních orgánů 
v členských státech patřících do dané 
skupiny zřídí jednotná kontaktní místa na 
moři v závislosti na regionálních 
zvláštnostech a zeměpisné poloze a určí 
jejich umístění, přidělování zdrojů 
a konkrétní pravidla jejich činnosti.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány zajistí, aby byl povolovací 
postup urychlen v souladu s touto 
kapitolou pro každou kategorii projektů 
společného zájmu. Za tímto účelem 
příslušné orgány upraví své požadavky na 
zahájení povolovacího postupu a přijetí 
předložené dokumentace žádosti, tak aby 
byly vhodné pro projekty, které mohou 
vzhledem ke své povaze nebo menšímu 
rozsahu vyžadovat méně povolení 
a schválení pro dosažení fáze připravenosti 
k výstavbě, a proto u nich nemusí být 
zapotřebí výhoda postupu před podáním 
žádosti. Tyto menší projekty mohou 
zahrnovat inteligentní plynárenské 
a elektrické rozvodné sítě a elektrolyzéry;

Příslušné orgány zajistí, aby celková doba 
trvání obou postupů uvedených v odstavci 
1 nebyla delší než tři roky a šest měsíců 
a případně stanoví v příslušných právních 
předpisech také lhůty, včetně posouzení 
vlivů na životní prostředí. Za tímto účelem 
příslušné orgány upraví své požadavky na 
zahájení povolovacího postupu a přijetí 
předložené dokumentace žádosti, tak aby 
byly vhodné pro projekty, které mohou 
vzhledem ke své povaze nebo menšímu 
rozsahu vyžadovat méně povolení 
a schválení pro dosažení fáze připravenosti 
k výstavbě, a proto u nich nemusí být 
zapotřebí výhoda postupu před podáním 
žádosti. Tyto menší projekty mohou 
zahrnovat inteligentní plynárenské 
a elektrické rozvodné sítě a elektrolyzéry;

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Ustanoveními tohoto článku by 
neměly být dotčeny žádné vnitrostátní 
právní předpisy, které zavádějí příznivější 
zacházení, než je stanoveno v tomto 
článku, zejména pokud jde o lhůty 
a požadavky pro daný druh investic. 
Příslušné orgány zajistí, aby se na 
projekty společného zájmu uplatňovalo 
nejpříznivější zacházení.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dne [16. listopadu 2022] Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 

Do dne [16. listopadu 2022] Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
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přenosových soustav („síť ENTSO pro 
elektřinu“) a Evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav („síť 
ENTSO pro zemní plyn“) zveřejní 
a předloží členským státům, Komisi 
a agentuře své příslušné metodiky 
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), b), c) a e) a v příloze II bodě 3.

přenosových soustav („síť ENTSO pro 
elektřinu“) a Evropská síť provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav („síť 
ENTSO pro zemní plyn“) zveřejní 
a předloží členským státům, Komisi 
a agentuře své příslušné metodiky 
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), b), c) a e) a v příloze II bodě 3. 
Analýza nákladů a přínosů zohlední cíle 
Zelené dohody a politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto metodiky se použijí pro přípravu 
každého následujícího desetiletého plánu 
rozvoje sítě pro celou Unii vyvinutého sítí 
ENTSO pro elektřinu nebo sítí ENTSO 
pro zemní plyn podle článku 8 nařízení 
(ES) č. 715/2009 a článku 30 nařízení 
(EU) 2019/943. Tyto metodiky jsou 
zpracovány v souladu se zásadami 
stanovenými v příloze V a jsou v souladu 
s pravidly a ukazateli stanovenými 
v příloze IV.

Tyto metodiky se použijí pro přípravu 
každého následujícího desetiletého plánu 
rozvoje sítě pro celou Unii vyvinutého 
agenturou. Tyto metodiky jsou zpracovány 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze V a jsou v souladu s pravidly 
a ukazateli stanovenými v příloze IV.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vypracovávání metodik zohlední sítě 
ENTSO pro elektřinu a ETSO pro zemní 
plyn plány regionálního rozvoje, unijní, 
vnitrostátní a regionální politiky, politiku 
soudržnosti a řešení navržená za účelem 
snížení rozdílů v rozvoji mezi členskými 
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státy a mezi regiony a zohlední cíl, jímž je 
podporovat všechny technologie v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie a očekávaný 
významný nárůst poptávky po energii 
v odvětví dopravy, zejména pro potřeby 
elektrických vozidel na dálnicích, státních 
silnicích a v městských oblastech.

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud jsou změny metodik 
považovány za doplňkové a neovlivňují 
definici přínosů, nákladů a jiných 
příslušných parametrů nákladů a přínosů, 
jak jsou vymezeny v nejnovější metodice 
analýzy nákladů a přínosů energetického 
systému schválené Komisí, síť ENTSO pro 
elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn 
přizpůsobí své příslušné metodiky, přičemž 
náležitě zohlední stanovisko agentury, jak 
je uvedeno v odstavci 2, a předloží 
metodiky agentuře ke schválení.

6. Pokud jsou změny metodik 
považovány za doplňkové a neovlivňují 
definici přínosů, nákladů a jiných 
příslušných parametrů nákladů a přínosů, 
jak jsou vymezeny v nejnovější metodice 
analýzy nákladů a přínosů energetického 
systému schválené Komisí, síť ENTSO pro 
elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn 
přizpůsobí své příslušné metodiky, přičemž 
náležitě zohlední stanovisko agentury, jak 
je uvedeno v odstavci 2, a předloží 
metodiky Komisi ke schválení spolu 
s dokumentem poskytujícím vysvětlující 
základ pro odůvodnění navrhovaných 
změn.

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do dvou týdnů od schválení 
agenturou nebo Komisí v souladu 
s odstavci 5 a 6 zveřejní síť ENTSO pro 
elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn své 
příslušné metodiky na svých internetových 
stránkách. Zveřejní příslušné vstupní údaje 
a další příslušné údaje o síti, toku zatížení 
a trhu v dostatečně přesné podobě podle 
vnitrostátního práva a příslušných dohod 

8. Do dvou týdnů od schválení Komisí 
v souladu s odstavci 5 a 6 zveřejní síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn své příslušné metodiky na 
svých internetových stránkách. Zveřejní 
příslušné vstupní údaje a další příslušné 
údaje o síti, toku zatížení a trhu 
v dostatečně přesné podobě podle 
vnitrostátního práva a příslušných dohod 
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o mlčenlivosti. o mlčenlivosti.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Metodiky se pravidelně aktualizují 
a zdokonalují postupem podle odstavců 1 
až 6. Agentura může z vlastní iniciativy 
nebo na základě řádně odůvodněné žádosti 
vnitrostátních regulačních orgánů nebo 
zúčastněných stran a po formální 
konzultaci s organizacemi zastupujícími 
všechny příslušné zúčastněné strany a 
s Komisí o tyto aktualizace a zdokonalení 
požádat na základě řádného odůvodnění a 
v řádné lhůtě. Agentura zveřejní žádosti 
vnitrostátních regulačních orgánů nebo 
zúčastněných stran a všechny příslušné 
dokumenty, které nejsou citlivé 
z obchodního hlediska, vedoucí k žádosti 
agentury o aktualizaci nebo zdokonalení.

9. Metodiky se pravidelně aktualizují 
a zdokonalují na žádost Komise postupem 
podle odstavců 1 až 6. Agentura může 
z vlastní iniciativy nebo na základě řádně 
odůvodněné žádosti vnitrostátních 
regulačních orgánů nebo zúčastněných 
stran a po formální konzultaci 
s organizacemi zastupujícími všechny 
příslušné zúčastněné strany a s Komisí 
o tyto aktualizace a zdokonalení požádat na 
základě řádného odůvodnění a v řádné 
lhůtě. Agentura zveřejní žádosti 
vnitrostátních regulačních orgánů nebo 
zúčastněných stran a všechny příslušné 
dokumenty, které nejsou citlivé 
z obchodního hlediska, vedoucí k žádosti 
agentury o aktualizaci nebo zdokonalení.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Každé tři roky agentura stanoví 
a zveřejní soubor ukazatelů 
a odpovídajících referenčních hodnot pro 
srovnání jednotkových investičních 
nákladů u srovnatelných projektů kategorií 
infrastruktury uvedených v příloze II 
bodech 1 a 3. Tyto referenční hodnoty 
mohou síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn použít k analýzám 
nákladů a přínosů prováděným pro 
následné desetileté plány rozvoje sítě pro 
celou Unii. První z těchto ukazatelů se 

10. Každé tři roky agentura stanoví 
a zveřejní soubor ukazatelů 
a odpovídajících referenčních hodnot pro 
srovnání jednotkových investičních 
nákladů u srovnatelných projektů kategorií 
infrastruktury uvedených v příloze II 
bodech 1 a 3. První z těchto ukazatelů se 
zveřejní do dne [1. listopadu 2022].
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zveřejní do dne [1. listopadu 2022].

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Konzistentní a vzájemně propojený 
model uvedený v odstavci 11 zahrnuje 
alespoň vzájemné vazby příslušných 
odvětví ve všech fázích plánování 
infrastruktury, konkrétně scénáře, 
zjišťování nedostatků v infrastruktuře, a to 
zejména pokud jde o přeshraniční kapacity, 
a posouzení projektů.

12. Konzistentní a vzájemně propojený 
model uvedený v odstavci 11 zahrnuje 
alespoň vzájemné vazby příslušných 
odvětví ve všech fázích plánování 
infrastruktury, konkrétně scénáře a v nich 
uvedené zjišťování nedostatků 
v infrastruktuře, zejména pokud jde 
o přeshraniční kapacity v rámci scénářů 
a posouzení projektů. Síť ENTSO pro 
elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn 
zahrnou do propojeného modelu plán na 
budoucí začlenění dalších odvětví 
důležitých pro řádný rozvoj elektrizační 
soustavy a plynárenské soustavy, a to 
v souladu s evropskými, vnitrostátními 
a regionálními rozvojovými strategiemi.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne [31. července 2022] 
agentura po provedení rozsáhlé konzultace 
za účasti Komise a alespoň organizací 
zastupujících všechny příslušné zúčastněné 
strany, včetně sítě ENTSO pro elektřinu, 
sítě ENTSO pro zemní plyn, subjektu 
provozovatelů distribučních soustav v Unii 
a příslušných zúčastněných stran v odvětví 
vodíku zveřejní rámcové pokyny pro 
společné scénáře, které vypracují síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn. Tyto pokyny se budou 
pravidelně aktualizovat dle potřeby.

1. Do dne [31. července 2022] 
agentura po provedení rozsáhlé konzultace 
za účasti Komise, členských států 
a alespoň organizací zastupujících všechny 
příslušné zúčastněné strany, včetně sítě 
ENTSO pro elektřinu, sítě ENTSO pro 
zemní plyn, subjektu provozovatelů 
distribučních soustav v Unii a příslušných 
zúčastněných stran v odvětví vodíku 
zveřejní rámcové pokyny pro společné 
scénáře, které vypracují síť ENTSO pro 
elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn. 
Tyto pokyny se budou pravidelně 
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aktualizovat dle potřeby.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokyny zahrnou zásadu „energetická 
účinnost v první řadě“ a zajistí, aby 
základní scénáře sítě ENTSO pro elektřinu 
a sítě ENTSO pro zemní plyn byly plně 
v souladu s nejnovějšími střednědobými 
a dlouhodobými cíli Evropské unie 
v oblasti dekarbonizace a s nejnovějšími 
dostupnými scénáři Komise.

Pokyny zahrnou zásadu „energetická 
účinnost v první řadě“ a zajistí, aby 
základní scénáře sítě ENTSO pro elektřinu 
a sítě ENTSO pro zemní plyn a rovněž 
scénáře agentury byly v souladu 
s nejnovějšími střednědobými 
a dlouhodobými cíli Evropské unie 
v oblasti dekarbonizace, s nejnovějšími 
dostupnými scénáři Komise, s plány 
regionálního rozvoje,  regionálními 
a vnitrostátními politikami, politikou 
soudržnosti a s řešeními navrhovanými za 
účelem snížení rozdílů v rozvoji mezi 
členskými státy a mezi regiony, a to 
s přihlédnutím ke strategii energetické 
bezpečnosti Evropské unie jako celku a 
k očekávanému významnému zvýšení 
poptávky po energii v odvětví dopravy, 
zejména pro potřeby elektrických vozidel 
na dálnicích, státních silnicích a 
v městských oblastech, čímž se zajistí 
synergie se sítí TEN-T.

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při posuzování nedostatků v infrastruktuře 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn uplatní zásadu „energetická 
účinnost v první řadě“ a budou přednostně 
zvažovat všechna příslušná řešení 
nesouvisející s infrastrukturou s cílem řešit 
zjištěné nedostatky.

Při posuzování nedostatků v infrastruktuře 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn uplatní zásadu „energetická 
účinnost v první řadě“ a budou přednostně 
zvažovat všechna příslušná řešení 
nesouvisející s infrastrukturou s cílem řešit 
zjištěné nedostatky. V případě značných 
nedostatků v infrastruktuře zváží sítě 
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ENTSO pro elektřinu a ENTSO pro 
zemní plyn vhodné technické řešení 
s přihlédnutím ke specifičnosti dané 
oblasti, k rozdílům mezi mírou znečištění 
v důsledku stávajících energetických 
řešení používaných v daném regionu 
a nově navrhovanými technologiemi, 
vnitrostátními rozvojovými strategiemi 
a politikou soudržnosti. V případech, kdy 
infrastruktura pro zemní plyn je pro 
region mimořádně důležitá a je jediným 
účinným řešením značně přispívajícím 
k dekarbonizaci a možnosti její přeměny 
na plyny s nízkými emisemi uhlíku, se 
projekty považují za způsobilé.

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením svých příslušných zpráv 
provedou síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn rozsáhlé 
konzultace za účasti všech příslušných 
zúčastněných stran, včetně subjektu 
provozovatelů distribučních soustav v Unii 
a všech příslušných zúčastněných stran 
z odvětví vodíku a všech zástupců 
členských států v prioritních koridorech 
vymezených v příloze I.

Před předložením svých příslušných zpráv 
provedou síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn rozsáhlé 
konzultace za účasti všech příslušných 
zúčastněných stran na straně poptávky 
a nabídky, včetně subjektu provozovatelů 
distribučních soustav v Unii, zástupců 
odvětví vodíku, odvětví elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, subjektů 
zajišťujících flexibilitu a občanské 
společnosti a všech zástupců členských 
států v prioritních koridorech vymezených 
v příloze I.

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do tří měsíců ode dne obdržení 
zprávy o nedostatcích v infrastruktuře 
spolu se vstupy získanými v rámci 

3. Do tří měsíců ode dne obdržení 
zprávy o nedostatcích v infrastruktuře 
spolu se vstupy získanými v rámci 
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konzultací a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, poskytne agentura 
stanovisko síti ENTSO pro elektřinu, síti 
ENTSO pro zemní plyn a Komisi.

konzultací a zprávou o tom, jak byly tyto 
informace zohledněny, poskytne agentura 
stanovisko síti ENTSO pro elektřinu, síti 
ENTSO pro zemní plyn a Komisi 
a zpřístupní jej veřejnosti.

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Před zveřejněním závěrečných 
zpráv o nedostatcích v infrastruktuře síť 
ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn v souladu se stanoviskem 
Komise upraví své zprávy o nedostatcích 
v infrastruktuře, přičemž náležitě zohlední 
stanovisko agentury.

5. Síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn upraví své zprávy 
o nedostatcích v infrastruktuře v souladu se 
stanoviskem agentury a se stanoviskem 
Komise. Pokud tato stanoviska nejsou 
začleněna do závěrečných zpráv 
o nedostatcích v infrastruktuře, musí být 
poskytnuta odůvodnění.

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. července 2022 členské 
státy s podporou Komise v rámci svých 
konkrétních prioritních koridorů mořských 
elektrizačních soustav na moři stanovených 
v příloze I bodě 2 a s přihlédnutím ke 
zvláštnostem a rozvoji v každém regionu 
společně vymezí množství výroby energie 
z obnovitelných zdrojů na moři, které má 
být využíváno v každé přímořské oblasti 
do roku 2050, a dohodnou se na spolupráci 
v tomto ohledu, s průběžnými kroky 
v letech 2030 a 2040, a to s ohledem na 
vnitrostátní plány v oblasti energetiky 
a klimatu, potenciál obnovitelných zdrojů 
na moři v každé přímořské oblasti, ochranu 
životního prostředí, přizpůsobení se změně 
klimatu a další využití moře, jakož i na cíle 
Unie v oblasti dekarbonizace. Tato dohoda 

1. Do dne 31. července 2022 členské 
státy s podporou Komise v rámci svých 
konkrétních prioritních koridorů mořských 
elektrizačních soustav na moři stanovených 
v příloze I bodě 2 a s přihlédnutím ke 
zvláštnostem a rozvoji v každém regionu 
společně vymezí cíle výroby energie 
z obnovitelných zdrojů na moři, které má 
být využíváno v každé přímořské oblasti 
do roku 2050, a dohodnou se na spolupráci 
v tomto ohledu, s průběžnými kroky 
v letech 2030 a 2040, a to s ohledem na 
vnitrostátní plány v oblasti energetiky 
a klimatu, potenciál obnovitelných zdrojů 
na moři v každé přímořské oblasti, ochranu 
životního prostředí, přizpůsobení se změně 
klimatu a další využití moře, jakož i na cíle 
Unie v oblasti dekarbonizace. Potenciál 
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se uzavírá písemně pro každou přímořskou 
oblast spojenou s územím Unie.

obnovitelných zdrojů na moři v každé 
mořské oblasti se určí prostřednictvím 
zpráv vypracovaných Evropskou komisí 
po konzultaci s členskými státy a dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami šest 
měsíců před uplynutím lhůty pro společný 
plán sítě na moři pro konkrétní koridor. 
Tato dohoda se uzavírá písemně pro 
každou přímořskou oblast spojenou 
s územím Unie.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne [31. července 2023] síť 
ENTSO pro elektřinu za účasti příslušných 
provozovatelů přenosových soustav, 
vnitrostátních regulačních orgánů 
a Komise a v souladu s dohodou uvedenou 
v odstavci 1 vypracuje a zveřejní plány 
rozvoje integrované sítě na moři počínaje 
cíli pro rok 2050 a s průběžnými kroky pro 
roky 2030 a 2040 pro každou přímořskou 
oblast v souladu s prioritními koridory 
mořských elektrizačních soustav 
uvedenými v příloze I, přičemž zohlední 
ochranu životního prostředí a další využití 
moře. Tyto plány rozvoje integrované sítě 
na moři budou následně každé tři roky 
aktualizovány.

2. Do dne [31. července 2023] síť 
ENTSO pro elektřinu za účasti příslušných 
provozovatelů přenosových soustav, 
vnitrostátních regulačních orgánů, 
agentury a Komise a v souladu s dohodou 
uvedenou v odstavci 1 vypracuje a zveřejní 
plány rozvoje integrované sítě na moři, 
včetně skladovacích zařízení, s cílem 
zajistit součinnost s energetickými 
strategiemi, Zelenou dohodou a potřebou 
zvýšit bezpečnost, kterou může 
obnovitelná energie poskytovat, počínaje 
cíli pro rok 2050 a s průběžnými kroky pro 
roky 2030 a 2040 pro každou přímořskou 
oblast v souladu s prioritními koridory 
mořských elektrizačních soustav 
uvedenými v příloze I, přičemž zohlední 
ochranu životního prostředí a další využití 
moře. Tyto plány rozvoje integrované sítě 
na moři budou následně každé čtyři roky 
aktualizovány.

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1. Účinně vynaložené investiční 
náklady, které vylučují náklady na údržbu, 
spojené s projektem společného zájmu 
spadajícím do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), b), c) a e) a 
s projekty společného zájmu spadajícími 
do kategorie stanovené v příloze II bodě 3, 
pokud spadají do pravomoci vnitrostátních 
regulačních orgánů, ponese příslušný 
provozovatel přenosové soustavy nebo 
předkladatelé projektu přenosové 
infrastruktury členských států, na něž bude 
mít projekt čistý pozitivní dopad, a uhradí 
je v rozsahu, který nezahrnuje tarify za 
překročení kapacity a jiné poplatky, 
uživatelé sítě prostřednictvím sazeb za 
přístup k síti platných v tomto nebo 
v těchto členských státech.

1. Účinně vynaložené investiční 
náklady, které vylučují náklady na údržbu, 
spojené s projektem společného zájmu 
spadajícím do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), b) a c) a 
s projekty společného zájmu spadajícími 
do kategorie stanovené v příloze II bodě 3, 
pokud spadají do pravomoci vnitrostátních 
regulačních orgánů, ponese příslušný 
provozovatel přenosové soustavy, 
zainteresovaní investoři nebo 
předkladatelé projektu přenosové 
infrastruktury členských států, na něž bude 
mít projekt čistý pozitivní dopad, a uhradí 
je v rozsahu, který nezahrnuje tarify za 
překročení kapacity a jiné poplatky, 
zainteresovaní investoři a uživatelé sítě 
prostřednictvím sazeb za přístup k síti 
platných v tomto nebo v těchto členských 
státech.

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do šesti měsíců od data obdržení 
poslední žádosti o investici příslušnými 
vnitrostátními regulačními orgány přijmou 
tyto vnitrostátní regulační orgány po 
konzultaci s dotčenými předkladateli 
projektu společná koordinovaná rozhodnutí 
o přidělení investičních nákladů, které 
ponese každý provozovatel soustavy 
v rámci daného projektu, jakož i o jejich 
začlenění do tarifů. Vnitrostátní regulační 
orgány zahrnou do tarifů veškeré účinně 
vynaložené investiční náklady v souladu 
s přidělením investičních nákladů, které 
ponese každý provozovatel soustavy 
v souvislosti s projektem. Vnitrostátní 
regulační orgány poté případně posoudí, 
zda by v důsledku zahrnutí investičních 
nákladů do tarifů mohly vyvstat jakékoli 
problémy s cenovou dostupností.

4. Do šesti měsíců od data obdržení 
poslední žádosti o investici příslušnými 
vnitrostátními regulačními orgány přijmou 
tyto vnitrostátní regulační orgány po 
konzultaci s dotčenými předkladateli 
projektu společná koordinovaná rozhodnutí 
o přidělení investičních nákladů, které 
ponese každý provozovatel soustavy nebo 
zainteresovaný investor v rámci daného 
projektu, jakož i o jejich začlenění do 
tarifů. Vnitrostátní regulační orgány 
zahrnou do tarifů nezbytně vynaložené 
investiční náklady v souladu s přidělením 
investičních nákladů, které ponese každý 
provozovatel soustavy v souvislosti 
s projektem. Vnitrostátní regulační orgány 
poté případně posoudí, zda by v důsledku 
zahrnutí investičních nákladů do tarifů 
mohly vyvstat jakékoli problémy 
s cenovou dostupností, které by mohly vést 
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k energetické chudobě.

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve svém rozhodnutí o udělení 
pobídek podle odstavce 1 vnitrostátní 
regulační orgány zohledňují výsledky 
analýzy nákladů a přínosů na základě 
metodiky vypracované v souladu 
s článkem 11, a zejména regionální 
pozitivní externality či pozitivní externality 
pro celou Unii, které projekt přináší. 
Vnitrostátní regulační orgány dále 
analyzují konkrétní rizika vzniklá 
předkladatelům projektu, opatření přijatá 
ke zmírnění rizik a zdůvodnění rizikového 
profilu s ohledem na čistý pozitivní dopad 
projektu ve srovnání s alternativním 
řešením představujícím nižší riziko. 
Způsobilá rizika zahrnují zejména rizika 
spojená s novými přenosovými 
a přepravními technologiemi jak na souši, 
tak na moři, rizika spojená 
s nedostatečným krytím nákladů 
a rozvojová rizika.

2. Ve svém rozhodnutí o udělení 
pobídek podle odstavce 1 vnitrostátní 
regulační orgány zohledňují výsledky 
analýzy nákladů a přínosů na základě 
metodiky vypracované v souladu 
s článkem 11, a zejména regionální 
pozitivní externality či pozitivní externality 
pro celou Unii, které projekt přináší. 
Vnitrostátní regulační orgány dále 
analyzují konkrétní rizika vzniklá 
předkladatelům projektu, opatření přijatá 
ke zmírnění rizik a zdůvodnění rizikového 
profilu s ohledem na čistý pozitivní dopad 
projektu ve srovnání s alternativním 
řešením představujícím nižší riziko. 
Způsobilá rizika zahrnují zejména rizika 
spojená s novými přenosovými 
a distribučními technologiemi jak na souši, 
tak na moři, rizika spojená 
s nedostatečným krytím nákladů 
a rozvojová rizika.

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekty společného zájmu 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), b), c) a e) a 
v příloze II bodě 3, kromě projektů 
přečerpávacích vodních elektráren, jsou 
rovněž způsobilé k finanční pomoci Unie 
ve formě grantů na práce, pokud splňují 
všechna následující kritéria:

2. Projekty společného zájmu 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), b), c) a e) a 
v příloze II bodě 3 jsou rovněž způsobilé 
k finanční pomoci Unie ve formě grantů na 
práce, pokud splňují všechna následující 
kritéria:
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Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) analýza nákladů a přínosů 
konkrétního projektu podle čl. 16 odst. 3 
písm. a) poskytuje důkaz o existenci 
významných pozitivních externalit, jako je 
zabezpečení dodávek energie, pružnost 
systému, solidarita nebo inovace;

a) analýza nákladů a přínosů 
konkrétního projektu podle čl. 16 odst. 3 
písm. a) poskytuje důkaz o existenci 
významných pozitivních externalit, jako je 
zabezpečení dodávek energie, pružnost 
systému, solidarita, regionální rozvoj nebo 
inovace;

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Projekty společného zájmu 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. d), bodě 2 a bodě 
5 jsou rovněž způsobilé k finanční pomoci 
Unie ve formě grantů na práce, mohou-li 
dotčení předkladatelé projektu jednoznačně 
prokázat významné pozitivní externality, 
které projekty přinesou, jako je bezpečnost 
dodávek energie, pružnost systému, 
solidarita nebo inovace, a předloží jasné 
důkazy o jejich nedostatečné obchodní 
životaschopnosti podle analýzy nákladů 
a přínosů, obchodního plánu 
a provedených posouzení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé nebo případně vnitrostátní 
regulační orgán.

4. Projekty společného zájmu 
spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. d), bodě 2 a bodě 
5 jsou rovněž způsobilé k finanční pomoci 
Unie ve formě grantů na práce, mohou-li 
dotčení předkladatelé projektu jednoznačně 
prokázat významné pozitivní externality, 
které projekty přinesou, jako je bezpečnost 
dodávek energie, pružnost systému, 
solidarita, regionální rozvoj nebo inovace, 
a předloží jasné důkazy o jejich 
nedostatečné obchodní životaschopnosti 
podle analýzy nákladů a přínosů, 
obchodního plánu a provedených 
posouzení, zejména těch, která provedli 
potenciální investoři nebo věřitelé nebo 
případně vnitrostátní regulační orgán.

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději dne 31. prosince 2027 zveřejní 
Komise zprávu o provádění projektů 
společného zájmu a předloží ji 
Evropskému parlamentu a Radě. Tato 
zpráva obsahuje hodnocení:

Nejpozději dne 31. prosince 2027 zveřejní 
Komise zprávu o provádění projektů 
společného zájmu a předloží ji 
Evropskému parlamentu a Radě. Tato 
zpráva zohledňuje výsledky analýzy 
nákladů a přínosů vypracované podle 
článku 11 pro desetileté plány rozvoje sítě 
pro celou Unii a projekty společného 
zájmu spadající do kategorií stanovených 
v příloze II bodě 1 písm. a), b), c) a e) 
a bodě 3 a obsahuje hodnocení:

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hlavní očekávané přínosy a náklady 
projektů s výjimkou jakýchkoli obchodně 
citlivých informací;

c) hlavní očekávané přínosy a náklady 
vyplývající z analýzy nákladů a přínosů 
projektů vypracované podle článku 11, 
s výjimkou jakýchkoli obchodně citlivých 
informací;

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektrolyzéry: podpora zavádění aplikací 
na bázi konceptu power-to-gas, jejichž 
cílem je umožnit snížení emisí 
skleníkových plynů a přispět 
k bezpečnému, efektivnímu a spolehlivému 
provozu systému a inteligentní integraci 
energetických systémů. Dotčené členské 
státy: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, 
Lucembursko, Malta, Německo, 
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko 
a Španělsko.

Elektrická a plynová zařízení včetně 
elektrolyzérů: podpora zavádění aplikací 
na bázi konceptu power-to-gas, jejichž 
cílem je umožnit snížení emisí 
skleníkových plynů a přispět 
k bezpečnému, efektivnímu a spolehlivému 
provozu systému a inteligentní integraci 
energetických systémů. Dotčené členské 
státy: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, 
Lucembursko, Malta, Německo, 
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko 
a Španělsko.
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Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) Propojení rozvodných sítí vodíku 
ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě („HI East“): vodíková 
infrastruktura umožňující vznik 
integrované páteřní vodíkové sítě, která 
propojí země v regionu a bude reagovat na 
jejich konkrétní potřeby v oblasti 
infrastruktury pro vodík, přičemž podpoří 
vznik sítě pro přepravu vodíku v celé EU.

9) Propojení rozvodných sítí vodíku 
ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě („HI East“): vodíková 
infrastruktura, včetně přechodného 
využívání mísení s plynem, přesměrování 
plynárenské infrastruktury nebo 
jakýchkoli jiných specifických řešení pro 
znevýhodněné, méně propojené, okrajové 
nebo izolované členské státy a regiony, 
jako jsou ostrovy umožňující vznik 
integrované  páteřní vodíkové sítě, přímo 
či nepřímo (i prostřednictvím třetích 
zemí), která propojí země v regionu a bude 
reagovat na jejich konkrétní potřeby 
v oblasti infrastruktury pro vodík, přičemž 
podpoří vznik sítě pro přepravu vodíku 
v celé EU.

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektrolyzéry: podpora zavádění aplikací 
na bázi konceptu power-to-gas, jejichž 
cílem je umožnit snížení emisí 
skleníkových plynů a přispět 
k bezpečnému, efektivnímu a spolehlivému 
provozu systému a inteligentní integraci 
energetických systémů. Dotčené členské 
státy: Bulharsko, Česká republika, 
Chorvatsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, 
Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 
Řecko, Slovensko a Slovinsko.

Elektrická a plynová zařízení včetně 
elektrolyzérů: podpora zavádění aplikací 
na bázi konceptu power-to-gas, jejichž 
cílem je umožnit snížení emisí 
skleníkových plynů a přispět 
k bezpečnému, efektivnímu a spolehlivému 
provozu systému a inteligentní integraci 
energetických systémů. Dotčené členské 
státy: Bulharsko, Česká republika, 
Chorvatsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, 
Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 
Řecko, Slovensko a Slovinsko.
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Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) Plán propojení baltského trhu 
s energií z vodíku („BEMIP Hydrogen“): 
vodíková infrastruktura umožňující vznik 
integrované páteřní vodíkové sítě, která 
propojí země v regionu a bude reagovat na 
jejich konkrétní potřeby v oblasti 
infrastruktury pro vodík, přičemž podpoří 
vznik sítě pro přepravu vodíku v celé EU.

10) Plán propojení baltského trhu 
s energií z vodíku („BEMIP Hydrogen“): 
vodíková infrastruktura a změna využití 
stávající infrastruktury pro zemní plyn 
s cílem umožnit vznik integrované páteřní 
vodíkové sítě, která propojí země v regionu 
a bude reagovat na jejich konkrétní potřeby 
v oblasti infrastruktury pro vodík, přičemž 
podpoří vznik sítě pro přepravu vodíku 
v celé EU.

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) Přeshraniční síť pro přepravu oxidu 
uhličitého: rozvoj přepravní infrastruktury 
oxidu uhličitého mezi členskými státy 
a sousedními třetími zeměmi s ohledem na 
rozvoj zachycování a ukládání oxidu 
uhličitého.

12) Přeshraniční síť pro přepravu oxidu 
uhličitého: rozvoj infrastruktury pro 
přepravu a skladování oxidu uhličitého 
mezi členskými státy a sousedními třetími 
zeměmi s ohledem na rozvoj zachycování 
a ukládání oxidu uhličitého.

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) Inteligentní plynárenské soustavy: 
zavedení technologií inteligentních 
plynárenských soustav v celé Unii s cílem 
efektivně začlenit do plynárenské sítě 
rozmanité obnovitelné zdroje plynu 
a zdroje plynu s nízkým obsahem uhlíku, 
podporovat zavádění inovativních řešení 
pro správu sítí a usnadnění integrace 

13) Inteligentní plynárenské soustavy: 
zavedení technologií inteligentních 
plynárenských soustav v celé Unii s cílem 
efektivně začlenit do plynárenské sítě 
rozmanité obnovitelné zdroje plynu 
a zdroje plynu s nízkým obsahem uhlíku, 
zejména na základě jejich směsí 
s methanem, podporovat zavádění 
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inteligentního energetického systému 
a odezvy na straně poptávky.

inovativních digitálních, technických, 
mechanických a stavebně-strojírenských 
řešení pro správu sítí a usnadnění integrace 
inteligentního energetického systému 
a odezvy na straně poptávky.

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) Infrastruktura pro zemní plyn: 
dokončení realizace projektů plynárenské 
infrastruktury přispívajících 
k udržitelnosti za účelem dosažení většího 
sjednocení trhu a vyšší bezpečnosti 
dodávek a zajištění širší hospodářské 
soutěže.
Dotčené členské státy: all.

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Příloha I – část 4 – bod 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13b) Zavádění plynových rozvodných 
sítí: rozvoj vybraných projektů 
plynárenské infrastruktury, kterým byl již 
udělen status PSZ podle předchozího 
nařízení nebo které mohou prokázat svou 
pokročilou úroveň provádění nebo 
pokročilou fázi provádění nebo mohou 
během přechodného období do roku 2040 
přispět k podpoře vodíku a obnovitelných 
a nízkouhlíkových plynů.

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – bod 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) systémy a součásti, které integrují 
informační a komunikační technologie 
prostřednictvím operačních digitálních 
platforem, kontrolní systémy a technologie 
senzorů jak na úrovni přenosu, tak na 
úrovni distribuce středního napětí a jejichž 
cílem je účinnější a inteligentnější síť pro 
přenos a distribuci elektřiny a větší 
kapacita pro integraci nových forem 
výroby, skladování a spotřeby stejně jako 
usnadnění nových obchodních modelů 
a struktur trhu;

d) systémy a součásti, které integrují 
informační a komunikační technologie 
prostřednictvím operačních digitálních 
platforem, kontrolní systémy a technologie 
senzorů jak na úrovni přenosu, tak na 
úrovni distribuce středního napětí a jejichž 
cílem je účinnější a inteligentnější síť pro 
přenos a distribuci elektřiny a větší 
kapacita pro integraci nových forem 
výroby, skladování, odezvy na straně 
poptávky (tj. tepelná čerpadla a elektrická 
vozidla) a spotřeby stejně jako usnadnění 
nových obchodních modelů a struktur trhu;

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré následující vybavení nebo 
veškerá zařízení, jejichž cílem je umožnit 
a usnadnit integraci obnovitelných 
a nízkouhlíkových plynů (včetně 
biomethanu, vodíku nebo syntetického 
methanu) do sítě: digitální systémy 
a součásti, které integrují informační 
a komunikační technologie, kontrolní 
systémy a technologie senzorů, jejichž 
cílem je umožnit interaktivní a inteligentní 
monitorování, měření, kontrolu kvality 
a řízení výroby, přenosu, distribuce 
a spotřeby plynu v rámci plynárenské sítě. 
Tyto projekty mohou rovněž zahrnovat 
vybavení umožňující zpětné toky z úrovně 
distribuce na úroveň přenosu a související 
nezbytnou modernizaci stávající sítě;

a) veškeré následující vybavení nebo 
veškerá zařízení, jejichž cílem je umožnit 
a usnadnit integraci obnovitelných 
a nízkouhlíkových plynů (včetně bioplynu, 
biomethanu, syntetického plynu, 
syntetického methanu nebo vodíku) 
a jejich směsí s methanem do sítě: digitální 
systémy a součásti, které integrují 
informační a komunikační technologie, 
kontrolní systémy a technologie senzorů, 
jejichž cílem je umožnit interaktivní 
a inteligentní monitorování, měření, 
kontrolu kvality a řízení výroby, přenosu, 
distribuce, skladování a spotřeby plynu 
v rámci plynárenské sítě. Tyto projekty 
mohou rovněž zahrnovat připojení 
výrobních zařízení z obnovitelných 
a nízkouhlíkových plynů do přenosové 
a distribuční sítě,  vybavení umožňující 
zpětné toky z úrovně distribuce, jakož i 
z potrubí s různými kapacitami 
a související nezbytnou modernizaci 
stávající sítě, jako je dovybavení, nové 
využití nebo rozšíření kapacity.



RR\1240105CS.docx 329/346 PE691.151v02-00

CS

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přenosové potrubí pro přepravu 
vodíku umožňující transparentní 
a nediskriminační přístup více uživatelům 
sítě, které tvoří především vysokotlaké 
vodíkové potrubí s výjimkou potrubí pro 
místní distribuci vodíku;

a) přenosové potrubí pro přepravu 
vodíku, včetně přizpůsobené a dovybavené 
infrastruktury zemního plynu, umožňující 
transparentní a nediskriminační přístup 
více uživatelům sítě, které tvoří především 
vysokotlaké vodíkové potrubí s výjimkou 
potrubí pro místní distribuci vodíku;

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podzemní zásobníky napojené na 
vysokotlaké plynovody uvedené v bodě a);

b) podzemní zásobníky napojené na 
vysokotlaké plynovody a modernizovaná 
infrastruktura uvedené v bodě a);

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zařízení pro příjem, skladování 
a opětovné zplyňování nebo dekompresi 
zkapalněného vodíku nebo vodíku 
začleněného do jiných chemických látek za 
účelem vstřikování vodíku do sítě;

c) zařízení pro příjem, skladování 
a opětovné zplyňování nebo dekompresi 
zkapalněného vodíku nebo po přechodné 
období zkapalněného vodíku smíchaného 
se zkapalněným zemním plynem 
a začleněného do jiných chemických látek 
za účelem vstřikování vodíku nebo jeho 
směsi se zemním plynem do sítě;

Pozměňovací návrh 131
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – bod 3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) veškeré vybavení nebo zařízení 
nezbytné pro bezpečný, spolehlivý 
a efektivní provoz vodíkového systému 
nebo pro zajištění obousměrné kapacity, 
včetně kompresorových stanic.

d) veškeré vybavení nebo zařízení 
nezbytné pro bezpečný, spolehlivý 
a efektivní provoz vodíkového systému 
nebo pro zajištění obousměrné kapacity, 
včetně kompresorových stanic;

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přepravní plynovody nebo 
přijímací, skladovací a znovuzplynovací 
nebo dekompresní zařízení pro 
zkapalněný zemní plyn (LNG) nebo 
jakékoli vybavení nebo zařízení nezbytné 
pro bezpečný, spolehlivý a efektivní 
provoz systému pro účely methanu 
a vodíku, aby byl během přechodného 
období možný přechod z paliv s vyššími 
emisemi uhlíku (zejména uhlí, lignit, 
ropa) a vznikla možnost transparentního 
a nediskriminačního přístupu pro více 
uživatelů sítě za předpokladu, že tyto 
investice budou po výstavbě připraveny 
pro budoucí využití vodíku;

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – bod 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zařízení na reformování parního 
metanu (SMR) v kombinaci se zařízeními 
pro pyrolýzu CCS/CCUS a metan.
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Pozměňovací návrh 134

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškerá aktiva vyjmenovaná v bodech a), 
b), c) a d) mohou být aktiva nově 
vybudovaná, konvertovaná z přírodního 
plynu na speciální aktiva pro vodík nebo 
kombinace obou uvedených možností;

Veškerá aktiva vyjmenovaná v bodech a), 
b), c), d), da) a db) mohou být aktiva nově 
vybudovaná, konvertovaná z přírodního 
plynu na speciální aktiva pro vodík nebo 
kombinace obou uvedených možností; 
Mohou být v přechodném období použita 
pro účely mísení vodíku s methanem, 
dokud nevznikne dostatečná poptávka na 
trhu, díky níž bude čistý vodík ekonomicky 
proveditelnou alternativou.
Provádění ustanovení podle bodu 3 by 
mělo být pečlivě posuzováno s ohledem na 
výchozí bod, různé hospodářské, sociální 
a ekologické podmínky a kapacitu odvětví 
energetiky dotčeného členského státu.

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) v oblasti zemního plynu: veškerou 
infrastrukturu, vybavení, zařízení nebo 
služby, které jsou součástí projektů 
týkajících se zemního plynu, jež byly 
zařazeny na čtvrtý nebo pátý unijní 
seznam vytvořený podle nařízení (EU) č. 
347/2013 a nebyly zatím dokončeny a jež 
ukončí fyzicky izolaci členského státu vůči 
síti EU pro distribuci zemního plynu.

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Pokud jde o projekty v oblasti 
energetické infrastruktury spadajících do 
pravomoci vnitrostátních regulačních 
orgánů, každá skupina se skládá ze 
zástupců členských států, vnitrostátních 
regulačních orgánů, provozovatelů 
přepravních soustav, stejně jako ze 
zástupců Komise, agentury a evropské sítě 
provozovatelů přenosových soustav 
elektřiny nebo případně evropské sítě 
provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav.

1) Pokud jde o projekty v oblasti 
energetické infrastruktury spadající do 
pravomoci vnitrostátních regulačních 
orgánů, skládá se každá skupina ze 
zástupců členských států, včetně 
regionální úrovně, vnitrostátních 
regulačních orgánů, provozovatelů 
přepravních soustav, provozovatelů 
distribučních soustav, stejně jako ze 
zástupců Komise, agentury a evropské sítě 
provozovatelů přenosových soustav 
elektřiny nebo evropské sítě provozovatelů 
plynárenských přepravních soustav, 
případně zástupců vodíkového odvětví, 
průmyslu v oblasti obnovitelných zdrojů 
elektřiny a případně subjektů zajišťujících 
flexibilitu.

Pozměňovací návrh 137

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U ostatních kategorií energetické 
infrastruktury se každá skupina skládá ze 
zástupců členských států, předkladatelů 
projektů, kterých se týkají jednotlivé 
priority uvedené v příloze I, a Komise.

U ostatních kategorií energetické 
infrastruktury se každá skupina skládá ze 
zástupců členských států, včetně zástupců 
z regionální úrovně, předkladatelů 
projektů, kterých se týkají jednotlivé 
priority uvedené v příloze I, a Komise.

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) V závislosti na počtu kandidátských 
projektů pro unijní seznam, mezerách 
v regionální infrastruktuře a vývoji trhu se 
skupiny a rozhodovací orgány skupin 

2) V závislosti na počtu kandidátských 
projektů pro unijní seznam, mezerách 
v regionální infrastruktuře a vývoji trhu se 
skupiny a rozhodovací orgány skupin 
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mohou podle potřeby rozdělovat, slučovat 
nebo se setkávat v různých konfiguracích, 
aby projednaly záležitosti společné všem 
skupinám nebo týkající se pouze 
konkrétních regionů. Takové záležitosti 
mohou zahrnovat otázky, které mají 
význam pro soudržné uplatňování napříč 
regiony nebo pro počet navržených 
projektů uvedených v návrzích 
regionálních seznamů, u nichž hrozí, že se 
stanou neproveditelnými.

mohou podle potřeby rozdělovat, slučovat 
nebo se setkávat v různých konfiguracích, 
aby projednaly záležitosti společné všem 
skupinám nebo týkající se pouze 
konkrétních regionů. Takové záležitosti 
mohou zahrnovat otázky, které mají 
význam pro soudržné uplatňování napříč 
regiony nebo pro počet navržených 
projektů uvedených v návrzích 
regionálních seznamů, u nichž hrozí, že se 
stanou neproveditelnými. V zájmu 
zajištění jednotného rozvoje sítě mají 
provozovatelé přenosových soustav 
v rámci své příslušné regionální skupiny 
možnost koordinovat s příslušnými 
vnitrostátními regulačními orgány 
a příslušnými členskými státy stanovisko 
k projektům, které tyto orgány 
nepodporují, ale které byly vyvinuty 
v jejich zemi a které vytvářejí nezbytnou 
součinnost s vnitrostátními rozvojovými 
strategiemi a s politikou soudržnosti.

Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Každá skupina podle potřeby přizve 
organizace zastupující příslušné zúčastněné 
strany (a bude-li to považováno za vhodné, 
přímo zúčastněné strany) včetně výrobců, 
provozovatelů distribučních soustav, 
dodavatelů a spotřebitelů a organizací na 
ochranu životního prostředí. Pokud to bude 
relevantní pro plnění jejích úkolů, může 
skupina organizovat slyšení nebo 
konzultace.

5) Každá skupina přizve organizace 
zastupující příslušné zúčastněné strany (a 
bude-li to považováno za vhodné, přímo 
zúčastněné strany) včetně výrobců, 
provozovatelů distribučních soustav, 
dodavatelů, spotřebitelů, organizací na 
ochranu životního prostředí, organizací 
občanské společnosti a příslušných 
výzkumných pracovníků a nezávislých 
vědců. Během konzultačního procesu se 
skupina snaží pokrýt různé územní 
úrovně, včetně evropské, národní, 
přeshraniční, regionální nebo místní. 
Střet zájmů je vyloučen. Pokud to bude 
relevantní pro plnění jejích úkolů, může 
skupina organizovat slyšení nebo 
konzultace.



PE689.773v02-00 334/346 AD\1234717CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Navrhované projekty společného 
zájmu v oblasti vodíku spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 3 
jsou ode dne 1. ledna 2024 projekty, které 
jsou součástí nejnovějšího dostupného 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro zemní 
plyn vypracovaného sítí ENTSO pro zemní 
plyn podle článku 8 nařízení (ES) č. 
715/2009.

4) Navrhované projekty společného 
zájmu v oblasti vodíku spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 3 
jsou ode dne 1. ledna 2024 projekty, které 
jsou součástí nejnovějšího dostupného 
desetiletého plánu rozvoje sítě 
vypracovaného agenturou za účasti 
navrhovatelů programů v oblasti vodíku a 
v úzké spolupráci s nimi.

Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Do dne 30. června 2022 a následně 
pro každé desetileté plány rozvoje sítě 
vydá síť ENTSO pro elektřinu a síť 
ENTSO pro zemní plyn aktualizované 
pokyny pro zahrnutí projektů do 
příslušných desetiletých plánů rozvoje sítě 
uvedených v bodech 3 a 4, aby bylo 
zajištěno rovné zacházení a transparentnost 
procesu. U všech projektů zahrnutých do 
unijního seznamu projektů společného 
zájmu platného v dané době pokyny 
stanoví zjednodušený proces začlenění do 
celounijních desetiletých plánů rozvoje sítě 
formou automatického začlenění 
s přihlédnutím k dokumentaci a údajům, 
které již byly předloženy během 
předchozích procesů vytváření celounijních 
desetiletých plánů rozvoje sítě, pokud 
informace v nich uvedené zůstávají 
v platnosti.

5) Do dne 30. června 2022 a následně 
pro každé desetileté plány rozvoje sítě 
vydá agentura aktualizované pokyny pro 
zahrnutí projektů do příslušných 
celounijních desetiletých plánů rozvoje sítě 
uvedených v bodech 3 a 4, aby bylo 
zajištěno rovné zacházení a transparentnost 
procesu. U všech projektů zahrnutých do 
unijního seznamu projektů společného 
zájmu platného v dané době pokyny 
stanoví zjednodušený proces začlenění do 
celounijních desetiletých plánů rozvoje sítě 
formou automatického začlenění 
s přihlédnutím k dokumentaci a údajům, 
které již byly předloženy během 
předchozích procesů vytváření celounijních 
desetiletých plánů rozvoje sítě, pokud 
informace v nich uvedené zůstávají 
v platnosti. 
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Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn konzultují s Komisí 
a agenturou své příslušné návrhy pokynů 
pro zařazení projektů do celounijních 
desetiletých plánů rozvoje sítě 
a doporučení Komise a agentury před 
zveřejněním konečných pokynů náležitě 
zohlední.

Síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn konzultují s členskými státy 
pro příslušnou skupinu rozvojové 
strategie na regionální a vnitrostátní 
úrovni, s Komisí a agenturou své příslušné 
návrhy pokynů pro zařazení projektů do 
celounijních desetiletých plánů rozvoje sítě 
a doporučení členských států, Komise 
a agentury před zveřejněním konečných 
pokynů náležitě zohlední.

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Navrhované projekty přepravy 
oxidu uhličitého spadající do kategorie 
stanovené v příloze II bodě 5 jsou 
předkládány jako součást plánu rozvoje 
infrastruktury přeshraniční přepravy 
a ukládání oxidu uhličitého vypracovaného 
nejméně dvěma členskými státy, který má 
být předložen Komisi dotčenými 
členskými státy nebo subjekty určenými 
těmito členskými státy.

6) Navrhované projekty přepravy 
a skladování oxidu uhličitého spadající do 
kategorie stanovené v příloze II bodě 5 
jsou předkládány jako součást plánu 
rozvoje infrastruktury přeshraniční 
přepravy a ukládání oxidu uhličitého 
vypracovaného nejméně dvěma členskými 
státy, který má být předložen Komisi 
dotčenými členskými státy nebo subjekty 
určenými těmito členskými státy.

Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) pokud má skupina za to, že projekt 
má zásadní význam pro rozvoj nejméně 
dvou dalších členských států a pro snížení 
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sociálních a hospodářských rozdílů, 
považuje se navrhovaný projekt za 
schválený, pokud předkladatel projektu 
a investoři projekt mohou financovat na 
území členského státu, který projekt 
nepodpořil, a pokud projekt dodržuje 
zásadu „nezpůsobit významnou škodu“; 
dotčený členský stát použije pravidla 
a předpisy pro udělování povolení 
projektům společného nebo společného 
zájmu.

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Skupina se schází, aby přezkoumala 
a určila pořadí navrhovaných projektů 
s ohledem na posouzení regulačních 
orgánů nebo posouzení Komise týkající se 
projektů nespadajících do kompetence 
vnitrostátních regulačních orgánů.

11) Skupina se schází, aby přezkoumala 
a určila pořadí navrhovaných projektů 
podle jednotlivých kategorií na základě 
transparentního posouzení projektů podle 
kritérií stanovených v článku 4 a 
s ohledem na posouzení regulačních 
orgánů nebo posouzení Komise týkající se 
projektů nespadajících do kompetence 
vnitrostátních regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Projekt s významným 
přeshraničním dopadem je projekt na 
území členského státu, který splňuje 
následující podmínky:

1) projekt s významným 
přeshraničním dopadem nebo potenciálem 
k jeho vytvoření je projekt na území 
členského státu, který splňuje následující 
podmínky:

Pozměňovací návrh 147
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Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u přenosu elektřiny projekt zvyšuje 
přenosovou kapacitu sítě či kapacitu 
dostupnou pro obchodní toky na hranici 
daného členského státu s jedním nebo více 
jinými členskými státy, čímž zvyšuje 
přeshraniční přenosovou kapacitu sítě na 
hranici daného členského státu s jedním 
nebo více jinými členskými státy nejméně 
o 500 MW oproti situaci, kdy by nedošlo 
k uvedení projektu do provozu;

a) u přenosu elektřiny projekt zvyšuje 
přenosovou kapacitu sítě či kapacitu 
dostupnou pro obchodní toky na hranici 
daného členského státu s jedním nebo více 
jinými členskými státy, čímž zvyšuje 
přeshraniční přenosovou kapacitu sítě na 
hranici daného členského státu s jedním 
nebo více jinými členskými státy nejméně 
o 500 MW oproti situaci, kdy by nedošlo 
k uvedení projektu do provozu, nebo 
projekt snižuje energetickou izolaci 
nepropojených soustav v jednom nebo 
více členských státech včetně propojení 
mezi ostrovy nebo mezi ostrovy 
a pevninou nebo zlepšuje energetickou 
bezpečnost regionu.

Pozměňovací návrh 148

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u inteligentních elektrizačních 
soustav je projekt určen pro zařízení 
a vybavení vysokého a středně vysokého 
napětí. Zahrnuje provozovatele 
přenosových soustav, provozovatele 
přenosových a distribučních soustav nebo 
provozovatele distribučních soustav 
alespoň ze dvou členských států. 
Provozovatelé distribučních soustav mohou 
být zapojeni pouze s podporou 
provozovatelů přenosových soustav 
minimálně ze dvou členských států, kteří 
jsou úzce spojeni s projektem a zajišťují 
interoperabilitu. Projekt pokrývá nejméně 
50 000 uživatelů, výrobců, spotřebitelů 
nebo samovýrobců elektřiny v oblasti 
spotřeby alespoň 300 gigawatthodin ročně, 
z nichž nejméně 20 % pochází 

c) u inteligentních elektrizačních 
soustav je projekt určen pro zařízení 
a vybavení vysokého a středně vysokého 
napětí. Zahrnuje provozovatele 
přenosových soustav, provozovatele 
přenosových a distribučních soustav nebo 
provozovatele distribučních soustav 
alespoň ze dvou členských států. 
Provozovatelé distribučních soustav mohou 
být zapojeni za předpokladu, že zajišťují 
interoperabilitu a jejich investice mají 
významný přeshraniční dopad nebo 
potenciál k jeho vytvoření. Projekt 
pokrývá nejméně 50 000 uživatelů, 
výrobců, spotřebitelů nebo samovýrobců 
elektřiny nebo region má strategii rozvoje 
a probíhající projekty, jejichž cílem je 
zvýšení počtu obyvatel v blízké 
budoucnosti alespoň na 50 000 uživatelů, 
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z proměnlivých obnovitelných zdrojů; výrobců, spotřebitelů nebo výrobců-
spotřebitelů v oblasti spotřeby alespoň 300 
gigawatthodin ročně, z nichž nejméně 20 
% pochází z proměnlivých obnovitelných 
zdrojů; Projekty mohou rovněž počítat 
s přeshraničním dopadem bez fyzické 
společné hranice;

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bezpečnost dodávek, 
interoperabilita a bezpečný provoz systému 
posuzované 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 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. Případně 
se posuzuje dopad projektu na nezávislou 
a spolehlivou kontrolu provozu a služeb 
systému.

c) bezpečnost dodávek, 
interoperabilita a bezpečný provoz systému 
posuzované 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 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, 
očekávané změny v hospodářském 
a sociálním rozvoji oblasti a očekávaný 
významný nárůst poptávky po energii 
v odvětví dopravy, zejména u elektrických 
vozidel podél dálnic a městských oblastí. . 
Případně se posuzuje dopad projektu na 
nezávislou a spolehlivou kontrolu provozu 
a služeb systému.

Pozměňovací návrh 150

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Zabezpečení dodávek: Toto 
kritérium se měří na základě úrovně ztrát 

b) Zabezpečení dodávek: Toto 
kritérium se měří na základě úrovně ztrát 
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v distribučních a/nebo přenosových sítích, 
procenta využití (tj. průměrné zátěže) 
prvků elektrické sítě, dostupnosti prvků 
sítě (ve vztahu k plánované a neplánované 
údržbě) a jejího dopadu na výkonost sítí, 
délky trvání a četnosti přerušení dodávek, 
včetně výpadků souvisejících s klimatem.

v distribučních a/nebo přenosových sítích, 
procenta využití (tj. průměrné zátěže) 
prvků elektrické sítě, dostupnosti prvků 
sítě (ve vztahu k plánované a neplánované 
údržbě) a jejího dopadu na výkonost sítí, 
délky trvání a četnosti přerušení dodávek, 
včetně výpadků souvisejících s klimatem 
a očekávaných změn hospodářského 
a sociálního rozvoje oblasti a jejich 
dopadu na poptávku.

Pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelnost měřená na základě 
přispění projektu: ke snížení emisí 
skleníkových plynů v různých typech 
konečného použití, jako je průmysl nebo 
doprava, k flexibilitě a možnosti sezónního 
skladování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů nebo k začlenění 
vodíku z obnovitelných zdrojů.

a) udržitelnost měřená na základě 
přispění projektu: ke snížení emisí 
skleníkových plynů v různých typech 
konečného použití, jako je průmysl nebo 
doprava, k flexibilitě a možnosti sezónního 
skladování elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů nebo k začlenění 
vodíku.

Pozměňovací návrh 152

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úroveň udržitelnosti měřená na 
základě hodnocení podílu obnovitelných 
a nízkouhlíkových plynů integrovaných do 
plynárenské sítě, souvisejících úspor emisí 
skleníkových plynů na celkové 
dekarbonizaci systému a náležitého 
zjišťování úniků;

a) úroveň udržitelnosti měřená na 
základě hodnocení podílu obnovitelných 
nebo nízkouhlíkových plynů integrovaných 
do plynárenské sítě, souvisejících úspor 
emisí skleníkových plynů na celkové 
dekarbonizaci systému, snižování 
znečištění ovzduší a náležitého zjišťování 
úniků;

Pozměňovací návrh 153

Návrh nařízení



PE689.773v02-00 340/346 AD\1234717CS.docx

CS

Příloha IV – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kvalita a bezpečnost dodávek 
měřená na základě hodnocení poměru 
spolehlivě dostupných dodávek plynu 
a poptávky v době špičky, podílu dovozu 
nahrazeného místními obnovitelnými 
a nízkouhlíkovými plyny, stability provozu 
soustavy, doby trvání a četnosti přerušení 
na odběratele;

b) kvalita a bezpečnost dodávek 
měřená na základě hodnocení poměru 
spolehlivě dostupných dodávek plynu 
a poptávky v době špičky, podílu dovozu 
nahrazeného domácími obnovitelnými 
a nízkouhlíkovými plyny, stability provozu 
soustavy, doby trvání a četnosti přerušení 
na odběratele, očekávaných změn 
hospodářského a sociálního rozvoje 
oblasti a jejich dopadu na poptávku, 
zamezení omezování výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 154

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadnění integrace inteligentního 
energetického systému měřené na základě 
hodnocení úspor nákladů umožněných 
v připojených energetických odvětvích 
a systémech, jako je systém tepla 
a elektřiny, doprava a průmysl.

c) usnadnění integrace inteligentního 
energetického systému měřené na základě 
hodnocení úspor spojených s omezením 
emisí skleníkových plynů a účinného 
využívání energie, umožněných 
v připojených energetických odvětvích 
a systémech, jako je systém tepla 
a elektřiny, doprava a průmysl.

Pozměňovací návrh 155

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelnost měřená na základě 
posouzení podílu vodíku z obnovitelných 
zdrojů nebo vodíku splňujícího kritéria 
stanovená v příloze II bodě 4 písm. a) 
odrážce ii) integrovaného do sítě 
a souvisejících úspor emisí skleníkových 
plynů;

a) udržitelnost měřená na základě 
posouzení podílu vodíku nebo vodíku 
splňujícího kritéria stanovená v příloze II 
bodě 4 písm. a) odrážce ii) integrovaného 
do sítě a souvisejících úspor emisí 
skleníkových plynů;
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Pozměňovací návrh 156

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Oblast analýzy jednotlivých 
projektů zahrnuje všechny členské státy 
a třetí země, na jejichž území je projekt 
situován, všechny přímo sousedící členské 
státy a všechny ostatní členské státy, které 
projekt významně ovlivní. Za tímto účelem 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn spolupracují se všemi 
příslušnými provozovateli systémů 
v příslušných třetích zemích.

1) Oblast analýzy jednotlivých 
projektů zahrnuje všechny členské státy 
a třetí země, na jejichž území je projekt 
situován, všechny přímo sousedící členské 
státy a všechny ostatní členské státy, které 
projekt významně ovlivní. Za tímto účelem 
síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro 
zemní plyn spolupracují se všemi 
příslušnými provozovateli systémů 
a orgány v příslušných třetích zemích.

Pozměňovací návrh 157

Návrh nařízení
Příloha V – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Metodika vymezí analýzu, která má 
být provedena, na základě souboru 
příslušných víceoborových vstupních dat 
posouzením dopadů v situaci, kdy bude 
realizován jednotlivý projekt, a v situaci, 
kdy realizován nebude.

3) Metodika vymezí analýzu, která má 
být provedena, na základě souboru 
příslušných víceoborových vstupních dat, 
očekávaný významný nárůst poptávky po 
energii v odvětví dopravy, zejména 
u elektrických vozidel podél pozemních 
komunikací a v městských oblastech 
a strategií regionálního a místního rozvoje 
posouzením dopadů v situaci, kdy bude 
realizován jednotlivý projekt, a v situaci, 
kdy realizován nebude.

Pozměňovací návrh 158

Návrh nařízení
Příloha V – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Metodika zahrnuje zásadu 5) Metodika zahrnuje zásadu 
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„energetické účinnost v první řadě“ 
a objasňuje, jak je uplatňována ve všech 
krocích desetiletých plánů rozvoje sítě.

„energetická účinnost v první řadě“ 
a objasňuje, jak je uplatňována a jak byla 
vypočítána nákladová efektivnost investic 
s cílem plně předvídat jakoukoli 
nadbytečnost aktiv, zabránit uvíznutí aktiv 
v dlouhodobém horizontu a upřednostnit 
rozšíření a rozvoj využívání stávajících 
aktiv před novými investicemi ve všech 
krocích desetiletých plánů rozvoje sítě.

Pozměňovací návrh 159

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vymezení příslušných právních 
předpisů, z nichž vycházejí rozhodnutí 
a stanoviska týkající se jednotlivých typů 
relevantních projektů společného zájmu, 
včetně práva v oblasti životního prostředí;

a) vymezení příslušných právních 
předpisů, z nichž vycházejí rozhodnutí 
a stanoviska týkající se jednotlivých typů 
relevantních projektů společného zájmu, 
včetně práva v oblasti životního prostředí 
a rozvojových strategií;
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