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8. 12. 2015 A8-0341/21 

Pozměňovací návrh  21 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje, že je nezbytné zvýšit 

transparentnost dohod v oblasti energetiky, 

čehož by mohlo být dosaženo posílením 

role Komise v jednáních, která se týkají 

energií a zahrnují jeden nebo více z 

členských států a třetích zemí, zejména 

stanovením požadavku, aby se Komise 

jako pozorovatel účastnila všech jednání s 

cílem posílit pozici jednotlivých členských 

států při jednáních s dodavateli ze třetích 

zemí, a omezit tak rizika, že určitý 

dodavatel zneužije svého dominantního 

postavení; kromě toho konstatuje, že 

Komise by měla provádět předběžná a 

následná posouzení, přičemž by měla plně 

respektovat informace, jež mají z 

obchodního hlediska citlivou povahu, a 

sestavit výčet povolených a zakázaných 

ujednání těchto dohod, jako jsou 

například ustanovení o zákazu vývozu, 

místu určení, o povinnosti úhrady bez 

ohledu na odběr (take-or-pay), propojení 

cen plynu s indexem ropy nebo 

ustanovení zakazující třetí straně 

poskytovat dodávky energie pod 

podmínkou získání preferenčního 

přístupu k infrastruktuře pro přenos 

energie v EU; poukazuje na to, že podle čl. 

13 odst. 6 písm. a) nařízení (EU) č. 

994/2010, pokud členské státy uzavírají se 

třetími zeměmi nové mezivládní dohody, 

které mají dopad na rozvoj plynárenských 

21. zdůrazňuje, že je nezbytné zvýšit 

transparentnost mezivládních dohod v 

oblasti energetiky, které zahrnují jeden 

nebo více z členských států; poukazuje na 

to, že podle čl. 13 odst. 6 písm. a) nařízení 

(EU) č. 994/2010, pokud členské státy 

uzavírají se třetími zeměmi nové 

mezivládní dohody, které mají dopad na 

rozvoj plynárenských infrastruktur a 

dodávek plynu, jsou povinny uvědomit o 

nich Komisi, aby mohla posoudit stav 

zabezpečení dodávek na úrovni EU; 
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infrastruktur a dodávek plynu, jsou 

povinny uvědomit o nich Komisi, aby 

mohla posoudit stav zabezpečení dodávek 

na úrovni EU; vyzývá Komisi, aby v rámci 

revize nařízení o bezpečnosti dodávek 

plynu předložila i návrh rozhodných 

ustanovení o předběžném posouzení 

komerčních smluv týkajících se dodávek 

plynu; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Pozměňovací návrh  22 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zdůrazňuje, že Komise musí být 

informována o všech budoucích 

mezivládních dohodách uzavíraných se 

zeměmi mimo EU, a to v souladu s 

rozhodnutím č. 994/2012/EU, kterým se 

zavádí mechanismus výměny informací o 

mezivládních dohodách mezi členskými 

státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky, 

před jejich podpisem, aby bylo možné 

ověřit jejich soulad s právními předpisy 

EU, a zejména se třetím energetickým 

balíčkem, a skutečnost, že neohrožují 

zabezpečení EU, pokud jde o dodávky 

energie; zdůrazňuje, že takové diskuse a 

konzultace musí sloužit jako nástroj k 

posílení vyjednávací pozice členských 

států EU a společností, přičemž je 

nezbytné plně respektovat informace, jež 

mají z obchodního hlediska citlivou 

povahu; domnívá se, že takovými 

diskusemi a konzultacemi by v žádném 

případě neměla být dotčena podstata ani 

obsah těchto dohod, ale že by tyto diskuse 

a konzultace měly zajistit, aby dohody byly 

v souladu se všemi příslušnými právními 

předpisy Unie a v nejlepším zájmu 

společností a dotčených členských států; 

vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

rozhodnutí č. 994/2012/EU s cílem posílit 

odpovídajícím způsobem mechanismus 

výměny informací a úlohu Komise; 

22. zdůrazňuje, že Komise musí být 

informována o všech budoucích 

mezivládních dohodách uzavíraných se 

zeměmi mimo EU, a to v souladu s 

rozhodnutím č. 994/2012/EU, kterým se 

zavádí mechanismus výměny informací o 

mezivládních dohodách mezi členskými 

státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky, 

aby bylo možné ověřit jejich soulad s 

právními předpisy EU, a skutečnost, že 

neohrožují zabezpečení EU, pokud jde o 

dodávky energie; zdůrazňuje, že takové 

diskuse a konzultace musí plně respektovat 

informace, jež mají z obchodního hlediska 

citlivou povahu; domnívá se, že takovými 

diskusemi a konzultacemi by v žádném 

případě neměla být dotčena podstata ani 

obsah těchto dohod; 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Pozměňovací návrh  23 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby stanovila 

konkrétní opatření pro snížení závislosti na 

dovozu energie, sledovala míru 

diverzifikace dovozů a pravidelně 

zveřejňovala zprávy o pokroku, kterého 

bylo v tomto směru dosaženo; 

25. vyzývá členské státy, aby stanovily 

konkrétní opatření pro snížení závislosti na 

dovozu energie; vyzývá Komisi, aby 

sledovala míru diverzifikace dovozů a 

pravidelně zveřejňovala zprávy o pokroku, 

kterého bylo v tomto směru dosaženo; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Pozměňovací návrh  24 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. má za to, že Unie může zvýšit svou 

energetickou bezpečnost a snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech zvýšením energetické účinnosti, 

jakož i co nejlepším využíváním 

evropských zdrojů energie, v souladu s cíli 

EU v oblasti energetické bezpečnosti, 

životního prostředí a klimatu a s právními 

předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti a s 

přihlédnutím ke zvláštním podmínkám 

členských států, pokud jde o jejich skladbu 

zdrojů energie, a s cílem zamezit zbytečné 

regulační zátěži a dodržovat zásadu 

proporcionality; zdůrazňuje, že by ze 

zásady neměla být diskriminována žádná 

paliva nebo technologie, které přispívají 

k energetické bezpečnosti a dosažení cílů v 

oblasti klimatu; 

28. má za to, že Unie může zvýšit svou 

energetickou bezpečnost a snížit svou 

závislost na určitých dodavatelích a 

palivech zvýšením energetické účinnosti, 

jakož i co nejlepším využíváním 

evropských zdrojů energie, v souladu s  

právními předpisy v oblasti zdraví a 

bezpečnosti a s přihlédnutím ke zvláštním 

podmínkám členských států, pokud jde o 

jejich skladbu zdrojů energie, a s cílem 

zamezit zbytečné regulační zátěži a 

dodržovat zásadu proporcionality; 

zdůrazňuje, že by ze zásady neměla být 

diskriminována žádná paliva nebo 

technologie, které přispívají k energetické 

bezpečnosti a dosažení cílů v oblasti 

klimatu; v této souvislosti se domnívá, že 

Komise by měla prošetřit případné 

nesrovnalosti a vzájemné cenové 

podbízení mezi plány energetické 

bezpečnosti a systémem ETS;  

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Pozměňovací návrh  25 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání všech stávajících schémat 

financování ze zdrojů EU, včetně 

Evropského fondu pro strategické 

investice, s cílem přilákat investice do 

hlavních projektů energetické 

infrastruktury, výzkumu a inovací v 

oblasti energetické účinnosti, 

obnovitelných zdrojů a rozvoje evropských 

domácích kapacit s cílem dosáhnout cílů v 

oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030, 

které vycházejí z přístupu poměřujícího 

náklady a přínosy, jenž je technologicky 

neutrální a který upřednostňuje 

internalizaci externích nákladů; 

29. vyzývá Komisi, aby usnadnila účinné 

využívání všech stávajících schémat 

financování ze zdrojů EU, včetně 

Evropského fondu pro strategické 

investice, s cílem přilákat investice do 

výzkumu a inovací v oblasti energetické 

účinnosti, obnovitelných zdrojů a rozvoje 

evropských domácích kapacit, které 

vycházejí z přístupu poměřujícího náklady 

a přínosy, jenž je technologicky neutrální a 

který upřednostňuje internalizaci externích 

nákladů; je toho názoru, že má-li se tohoto 

cíle dosáhnout, měla by Komise potvrdit 

platnost výjimek uvedených ve směrnici o 

trzích finančních nástrojů MiFID I, a 

vyzývá Komisi, aby upustila od 

označování energetických společností za 

společnosti finanční, tak jak se stanovuje 

ve směrnici  MiFID II; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Pozměňovací návrh  26 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. připomíná, že trhy s energií se odlišují 

od finančních trhů podkladovými 

hmotnými aktivy, která v energetice 

odstraňují systémové riziko; domnívá se, 

že v této souvislosti je nezbytné uplatňovat 

finanční nařízení, které se vztahuje taktéž 

na energetiku, tak, aby rozvoj řádně 

fungujícího vnitřního trhu s energií nebyl 

narušen; 

48. připomíná, že trhy s energií se odlišují 

od finančních trhů podkladovými 

hmotnými aktivy, která v energetice 

odstraňují systémové riziko; domnívá se, 

že v této souvislosti je nezbytné uplatňovat 

finanční nařízení, které se vztahuje taktéž 

na energetiku, tak, aby rozvoj řádně 

fungujícího vnitřního trhu s energií nebyl 

narušen; poukazuje na to, že stávající 

nabídkové zóny tato kritéria splňují, a 

naléhavě Komisi žádá, aby je 

nerozdělovala; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Pozměňovací návrh  27 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 52 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. vyzývá Komisi, aby přidělila větší 

množství finančních prostředků Agentuře 

pro spolupráci energetických regulačních 

orgánů ACER, a zdůrazňuje, že by měla 

být zmocněna k přijetí dalších 

zaměstnanců, aby se tak umožnilo plné a 

účinné zavedení sledování energetických 

trhů v zájmu zajištění integrity a 

transparentnosti v obchodování s energií a 

dodržování nařízení o integritě a 

transparentnosti trhu s energií (REMIT), 

což je podmínkou řádného fungování 

vnitřního trhu EU s energií; konstatuje, že 

pravomoci agentury ACER by měly být ve 

vztahu k Evropské síti provozovatelů 

elektroenergetických přenosových soustav 

(ENTSO-E), Evropské síti provozovatelů 

plynárenských přepravních soustav 

(ENTSO-G) a dalším subjektům 

vykonávajícím nezbytné funkce v EU 

posíleny, aby se zajistilo, že může plnit své 

úkoly uvedené v příslušných právních 

předpisech EU, a domnívá se, že agentura 

by měla spolupracovat se sdruženími 

provozovatelů distribučních soustav, 

spotřebitelskými organizacemi a dalšími 

skupinami občanské společnosti; 

52. vyzývá Komisi, aby přidělila adekvátní 

množství finančních prostředků Agentuře 

pro spolupráci energetických regulačních 

orgánů ACER, a zdůrazňuje, že by jí mělo 

být umožněno plnit svůj úkol spočívající v 

plném a účinném zavedení sledování 

energetických trhů v zájmu zajištění 

integrity a transparentnosti v obchodování 

s energií a dodržování nařízení o integritě a 

transparentnosti trhu s energií (REMIT), 

což je podmínkou řádného fungování 

vnitřního trhu EU s energií; konstatuje, že 

pravomoci agentury ACER by měly být 

přezkoumány, aby se zajistilo, že její úkoly 

uvedené v příslušných právních předpisech 

EU nebudou v rozporu s přímými přínosy 

pro výrobce a spotřebitele a že nebudou 

narušovat fungování přeshraničních trhů 

s energií;  je také  toho názoru, že dříve 

než se učiní kroky na základě stanoviska 

agentury ACER, je třeba vzít v úvahu širší 

kontext a dopady takového rozhodnutí, a 

případný problém tedy neanalyzovat 

pouze v rámci omezeného mandátu této 

agentury; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Pozměňovací návrh  28 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. lituje, že sítě provozovatelů ENTSO-E 

a ENTSO-G jsou příliš závislé na přídělech 

z rozpočtu vnitrostátních provozovatelů 

přenosových soustav, což ohrožuje jejich 

schopnost jednat jako evropští aktéři; 

54. poukazuje na to, že sítě provozovatelů 

ENTSO-E a ENTSO-G jsou příliš závislé 

na přídělech z rozpočtu vnitrostátních 

provozovatelů přenosových soustav; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/29 

Pozměňovací návrh  29 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. zdůrazňuje, že v zájmu posílení naší 

energetické solidarity v případě 

mimořádné události a v zájmu posílení 
odolnosti vůči narušení dodávek musí být 

kdykoli možné realizovat vývoz plynu a 

elektřiny; konstatuje v této souvislosti, že 

fungování stávajících systémů 

přeshraničních přenosů často brání 

rozhodnutí vnitrostátních provozovatelů 

přenosových soustav; vyzývá proto 

agenturu ACER, aby na tento problém 

kladla ve svých výročních monitorovacích 

zprávách o dohledu nad trhem větší 

důraz; 

56. zdůrazňuje, že v zájmu posílení naší 

odolnosti vůči narušení dodávek musí být 

kdykoli možné realizovat vývoz plynu a 

elektřiny; konstatuje v této souvislosti, že 

fungování stávajících systémů 

přeshraničních přenosů často brání 

rozhodnutí vnitrostátních provozovatelů 

přenosových soustav; je však toho názoru, 

že některá rozhodnutí přijatá agenturou 

ACER v rámci jejího mandátu brání 

úspěšnému přeshraničnímu přenosu 

energie a úspěšnému fungování 

meziregionálních trhů; domnívá se proto, 

že agentura ACER by měla mít na paměti 

širší dopady svých rozhodnutí; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/30 

Pozměňovací návrh  30 

Gianluca Buonanno 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na cestě k evropské energetické unii 

2015/2113(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 60 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 60a. domnívá se, že zemím, které tohoto 

cíle dosáhly, by se nemělo uměle bránit v 

tom, aby poskytovaly příklad osvědčených 

postupů, jako je tomu např. v případě 

rakousko-německé nabídkové zóny; 

Or. en 

 

 

 


