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Pozměňovací návrh 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Článek 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 vypouští se

Evropský subjekt sdružující provozovatele 
distribučních soustav

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na 
úrovni Unie prostřednictvím Evropského 
subjektu sdružujícího provozovatele 
distribučních soustav (dále jen „subjekt 
EU DSO“) s cílem prosazovat dokončení 
a fungování vnitřního trhu s elektřinou a 
podporovat optimální řízení a 
koordinovaný provoz distribučních a 
přenosových soustav. Provozovatelé 
distribučních soustav, kteří se chtějí 
účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové.

Or. en

Odůvodnění

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interestsAs such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response).EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting.This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure
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Pozměňovací návrh 1362
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové.

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové. Pro záležitosti významu více 
odvětví zajišťuje subjekt EU DSO pro 
elektřinu koordinaci na rovném základě s 
provozovateli distribučních soustav 
zemního plynu zastoupenými stálým 
výborem, dokud nebude zřízen 
ekvivalentní subjekt zastupující 
provozovatele distribučních soustav 
zemního plynu a dokud nebudou 
upraveny způsoby propojení mezi těmito 
dvěma subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1363
Morten Helveg Petersen

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 

Provozovatelé distribučních soustav 
spolupracují na úrovni Unie 
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podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové.

prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové.

Or. en

Pozměňovací návrh 1364
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové.

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2] nebo jsou finančně 
nepropojení a plně nezávislí na subjektech 
v oblasti energetiky podle ustanovení 
článku [50 c] spolupracují na úrovni Unie 
prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
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členové.

Or. en

Pozměňovací návrh 1365
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové.

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové. Rozhodovací proces zajistí 
proporcionální geografické zastoupení 
provozovatelů distribučních soustav v 
subjektu EU DSO.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby byli provozovatelé distribučních soustav proporcionálně geograficky 
zastoupeni v EU DSO, aby bylo zajištěno, že budou při předkládaní dokumentů nebo právních 
předpisů zohledněna specifika příslušných regionů.

Pozměňovací návrh 1366
Miroslav Poche

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové.

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové. Rozhodovací proces zajistí 
proporcionální geografické zastoupení 
provozovatelů distribučních soustav v 
subjektu EU DSO.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby byli provozovatelé distribučních soustav proporcionálně geograficky 
zastoupeni v EU DSO, aby bylo zajištěno, že budou při předkládaní dokumentů nebo právních 
předpisů zohledněna specifika příslušných regionů.

Pozměňovací návrh 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 

Provozovatelé distribučních soustav, 
včetně provozovatelů distribučních 
soustav „de minimis“, spolupracují na 
úrovni Unie prostřednictvím Evropského 
subjektu sdružujícího provozovatele 
distribučních soustav (dále jen „subjekt EU 
DSO“) s cílem prosazovat dokončení a 
fungování vnitřního trhu s elektřinou a 
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soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové.

podporovat optimální řízení a 
koordinovaný provoz distribučních a 
přenosových soustav. Provozovatelé 
distribučních soustav, kteří se chtějí 
účastnit Evropského subjektu sdružujícího 
provozovatele distribučních soustav, mají 
právo zaregistrovat se jako jeho členové.

Or. de

Odůvodnění

Malí provozovatelé distribučních soustav nesmí být vyloučeni z účasti na Evropském subjektu 
sdružujícím provozovatele distribučních soustav.

Pozměňovací návrh 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové.

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav a 
výměnu osvědčených postupů pro různé 
problémy, jimž provozovatelé 
distribučních soustav v Unii čelí, včetně 
digitalizace distribučních sítí, rozvoje 
inteligentních sítí a inteligentních 
měřících systémů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové.

Provozovatelé distribučních soustav 
spolupracují na úrovni Unie 
prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové. Registrovaní členové se mohou 
přímo podílet na činnosti subjektu EU 
DSO nebo mohou být zastupování 
vnitrostátními nebo evropskými 
sdruženími podle svého výběru.

Or. en

Pozměňovací návrh 1370
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 

Všichni provozovatelé distribučních 
soustav spolupracují na úrovni Unie 
prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou, podporovat 
rozvoj udržitelné, decentralizované a více 
integrované energetické soustavy a 
podporovat optimální řízení a 
koordinovaný provoz distribučních a 
přenosových soustav. Provozovatelé 
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distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové.

distribučních soustav a sdružení, která je 
reprezentují na úrovni Unie, kteří se chtějí 
účastnit Evropského subjektu sdružujícího 
provozovatele distribučních soustav, jsou 
registrováni jako jeho členové.

Or. en

Pozměňovací návrh 1371
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové.

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s 
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou oprávněni zaregistrovat se
jako jeho členové.

Or. de

Odůvodnění

Subjekt EU DSO vypracuje pravidla fungování evropského vnitřního trhu, která budou poté, 
co je Evropská komise uvede v účinnost, použitelná pro všechny provozovatele distribučních 
soustav bez ohledu na jejich velikost či organizační strukturu.Proto by všichni provozovatelé 
distribučních soustav, včetně provozovatelů distribučních soustav „de minimis“, měli mít 
možnost účastnit se subjektu EU DSO (účast by měla zůstat dobrovolná).

Pozměňovací návrh 1372
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Martina Werner, Carlos Zorrinho

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vykonávání svých funkcí podle 
právních předpisů EU subjekt DSO jedná 
nezávisle na zájmech jednotlivých států 
provozovatelů přenosových soustav a 
přispívá k účinnému a udržitelnému 
dosažení cílů stanovených v rámci politiky 
v oblasti klimatu a energetiky na období 
2020–2030, zejména přispěním k účinné 
integraci elektřiny vyrobené z 
obnovitelných zdrojů energie a zvýšení 
energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1373
Morten Helveg Petersen

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních a 
přenosových soustav v každé zemi mají 
možnost zvolit si zástupce pro DSO za 
danou zemi, který odpovídá za koordinaci 
vstupů, jmenování odborníků do 
pracovních skupin a za hlasování.

Or. en

Pozměňovací návrh 1374
Morten Helveg Petersen

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Váha hlasů zástupců DSO jednotlivých 
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zemí se řídí postupem hlasování v Radě, 
jak je stanoví čl. 16 odst. 4 konsolidované 
Smlouvy o Evropské unii ve znění 
Lisabonské smlouvy („dvojí většina“).

Or. en

Pozměňovací návrh 1375
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Článek 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49a

Úkoly konzultačního fóra

1.Úkolem členů konzultačního fóra je 
radit Komisi ve věcech týkajících se 
provozování a řízení distribučních sítí.

2.Komise může konzultovat s 
konzultačním fórem jakoukoli věc týkající 
se provádění tohoto nařízení a 
přepracované směrnice 2009/72/ES, jak se 
navrhuje v COM (2016) 864/2, a ve věci 
přijímání kodexů sítě a pokynů uvedených 
v článku 54.Komise a agentura mohou 
vést s konzultačním fórem konzultace, i 
pokud jde o jiná opatření.

3.Konzultační fórum může:

a) vyvíjet osvědčené postupy z vlastního 
podnětu nebo na žádost Komise nebo 
agentury ve věcech týkajících se rozvoje 
reakce na poptávku, začlenění 
obnovitelných zdrojů energie, 
distribuované výroby a dalších zdrojů 
zapojených do distribuční sítě;

b) vyrozumět Komisi nebo agenturu o 
otázkách souvisejících s uplatňováním 
kodexů sítě uvedených v článku 54 a 
předkládat Komisi nebo agentuře 
doporučení a návrhy na řešení těchto 
otázek;

c) provádět jiné činnosti nezbytné k plnění 
její funkce.Konzultační fórum o své 
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činnosti informuje Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Návrh nařízení
Článek 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49a

Členství v evropském subjektu 
provozovatelů distribučních soustav 

(subjekt EU DSO)

Účast jednotlivých provozovatelů 
distribučních soustav v subjektu EU DSO 
je dobrovolná.

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí zapojit do subjektu EU DSO, se 
stanou registrovanými členy tohoto 
subjektu.

Subjekt EU DSO zajišťuje rovné 
zacházení se všemi členy z řad 
provozovatelů distribučních soustav bez 
ohledu na jejich velikost.

Subjekt EU DSO zajišťuje, aby byly menší 
nebo nezávislí provozovatelé distribučních 
soustav příslušně zastoupeni, včetně 
zastoupení v rozhodovacích postupech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1377
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Článek 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49a
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Konzultační fórum

Komise zřídí konzultační fórum pro 
provozování a řízení distribučních 
sítí.Komise zajistí, aby konzultační fórum 
zachovávalo vyváženou účast všech stran, 
jichž se týká provozování a řízení 
distribučních sítí, jako jsou provozovatelé 
soustav, uživatelé soustav, agregátoři, 
příslušná sdružení průmyslového odvětví, 
skupiny na ochranu životního prostředí a 
organizace spotřebitelů.Jednací řád fóra 
stanoví Komise.

Or. en

Odůvodnění

Namísto požadavku na zřízení subjektu EU DSO by Komise měla vytvořit konzultační fórum 
pro provozování a řízení distribučních sítí.Konzultační fórum by významně snížilo riziko 
samoregulace provozovatelů distrubučních soustav s ohledem na to, že by bylo svou povahou 
ryze poradní.Kromě toho by konzultační fórum zahrnovalo širší spektrum aktérů.

Pozměňovací návrh 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 50 vypouští se

Zřízení subjektu EU DSO pro elektřinu

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu v 
platnost] provozovatelé přenosových 
soustav za správní podpory agentury 
předloží Komisi a agentuře návrh stanov, 
seznam registrovaných členů a návrh 
jednacího řádu, včetně postupů pro 
konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 
dalšími zúčastněnými subjekty, a finanční 
pravidla subjektu EU DSO, který má být 
zřízen.

2. Do dvou měsíců od obdržení návrhu 
stanov, seznamu členů a návrhu 
jednacího řádu poskytne agentura po 
formální konzultaci s organizacemi 
zastupujícími všechny zúčastněné 
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subjekty, zejména uživatele distribučních 
soustav, Komisi stanovisko.

3. Komise vydá stanovisko k návrhu 
stanov, seznamu členů a návrhu 
jednacího řádu do tří měsíců od obdržení 
stanoviska agentury a toto stanovisko 
poskytnuté agenturou podle odstavce 2 
zohlední.

4. Do tří měsíců ode dne obdržení 
kladného stanoviska Komise zřídí 
provozovatelé distribučních soustav 
subjekt EU DSO a přijmou a zveřejní jeho 
stanovy a jednací řád.

5. Dokumenty uvedené v odstavci 1 se 
předkládají Komisi a agentuře v případě 
jejich změn nebo na základě odůvodněné 
žádosti Komise nebo agentury. Agentura a 
Komise vypracují stanovisko v souladu s 
postupem stanoveným v odstavcích 2 až 4.

6. Náklady související s činnostmi 
subjektu EU DSO nesou provozovatelé 
distribučních soustav, kteří jsou 
registrování jako jeho členové, a 
zohledňují se při výpočtu sazeb. Regulační 
orgány tyto náklady schválí, pouze pokud 
jsou opodstatněné a přiměřené.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na vytvoření subjektu EU DSO by měl být vypuštěn, aby se odstranilo riziko střetu 
zájmů.Tento pozměňovací návrh přispívá k souladu s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1379
Morten Helveg Petersen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. – 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Do [OP: dvou měsíců po vstupu v 
platnost], zajistí každý členský stát, aby 
provozovatelé distribučních soustav 
členských států měli možnost zvolit 
zástupce DSO do subjektu EU DSO 
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spravedlivým a transparentním 
způsobem.Členský stát zajistí, aby byl 
tento zástupce znovu volen jednou za dva 
roky a na žádost většiny provozovatelů 
distribučních soustav členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 1380
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [OP: dvanácti měsíců po 
vstupu v platnost] provozovatelé 
přenosových soustav za správní podpory 
agentury předloží Komisi a agentuře 
návrh stanov, seznam registrovaných 
členů a návrh jednacího řádu, včetně 
postupů pro konzultace se sítí ENTSO pro 
elektřinu a dalšími zúčastněnými subjekty, 
a finanční pravidla subjektu EU DSO, 
který má být zřízen.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1381
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [OP:dvanácti měsíců po vstupu 
v platnost] provozovatelé přenosových 
soustav za správní podpory agentury 
předloží Komisi a agentuře návrh stanov, 
seznam registrovaných členů a návrh 
jednacího řádu, včetně postupů pro 
konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 
dalšími zúčastněnými subjekty, a finanční 
pravidla subjektu EU DSO, který má být 
zřízen.

1. Do [OP: dvanácti měsíců po 
vstupu v platnost] provozovatelé 
přenosových soustav za správní podpory 
agentury předloží Komisi a agentuře návrh 
konceptu správní struktury, který zaručí 
spravedlivé a vyvážené zastoupení zájmů 
mezi členy a členskými státy. Koncept 
musí obsahovat návrh stanov, seznam 
registrovaných členů a návrh jednacího 
řádu, včetně postupů pro konzultace se sítí 
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ENTSO pro elektřinu a dalšími 
zúčastněnými subjekty, a finanční pravidla 
subjektu EU DSO, který má být zřízen.

Or. en

Pozměňovací návrh 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 
v platnost] provozovatelé přenosových 
soustav za správní podpory agentury 
předloží Komisi a agentuře návrh stanov, 
seznam registrovaných členů a návrh 
jednacího řádu, včetně postupů pro 
konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 
dalšími zúčastněnými subjekty, a finanční 
pravidla subjektu EU DSO, který má být 
zřízen.

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 
v platnost] registrovaní členové ať již se 
účastnící přímo, nebo prostřednictvím 
vnitrostátních nebo evropských sdružení 
podle své volby, za správní podpory 
agentury předloží Komisi a agentuře návrh 
stanov, seznam registrovaných členů a 
návrh jednacího řádu, včetně postupů pro 
konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 
dalšími zúčastněnými subjekty, a finanční 
pravidla subjektu EU DSO, který má být 
zřízen.

Or. en

Pozměňovací návrh 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 
v platnost] provozovatelé přenosových 
soustav za správní podpory agentury 
předloží Komisi a agentuře návrh stanov, 
seznam registrovaných členů a návrh 
jednacího řádu, včetně postupů pro 
konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 
dalšími zúčastněnými subjekty, a finanční 
pravidla subjektu EU DSO, který má být 

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 
v platnost] provozovatelé přenosových 
soustav za správní podpory agentury 
předloží Komisi a agentuře návrh stanov, 
seznam registrovaných členů a návrh 
jednacího řádu, včetně postupů pro 
konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 
dalšími zúčastněnými subjekty, 
rozhodovací postupy a finanční pravidla 



PE610.751v01-00 18/117 AM\1134764CS.docx

CS

zřízen. subjektu EU DSO, který má být zřízen.

Or. en

Pozměňovací návrh 1384
Morten Helveg Petersen

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 
v platnost] provozovatelé přenosových 
soustav za správní podpory agentury 
předloží Komisi a agentuře návrh stanov, 
seznam registrovaných členů a návrh 
jednacího řádu, včetně postupů pro 
konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 
dalšími zúčastněnými subjekty, a finanční 
pravidla subjektu EU DSO, který má být 
zřízen.

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 
v platnost] zástupci provozovatelů
přenosových soustav pro jednotlivé země
za správní podpory agentury předloží 
Komisi a agentuře návrh stanov, seznam 
registrovaných členů a návrh jednacího 
řádu, včetně postupů pro konzultace se sítí 
ENTSO pro elektřinu a dalšími 
zúčastněnými subjekty, a finanční pravidla 
subjektu EU DSO, který má být zřízen.

Or. en

Pozměňovací návrh 1385
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [OP: dvanácti měsíců po 
vstupu v platnost] provozovatelé 
přenosových soustav za správní podpory 
agentury předloží Komisi a agentuře 
návrh stanov, seznam registrovaných 
členů a návrh jednacího řádu, včetně 
postupů pro konzultace se sítí ENTSO pro 
elektřinu a dalšími zúčastněnými subjekty, 
a finanční pravidla subjektu EU DSO, 
který má být zřízen.

1. Provozovatelé distribučních 
soustav spolupracují na úrovni Unie, aby 
přispěli k dosažení cílů EU v oblasti 
klimatu a energetiky včetně začlenění 
vysokých podílů elektřiny vyráběné z 
různých obnovitelných zdrojů energie, aby 
podpořili dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a aby podpořili 
optimální řízení a koordinované 
provozování distribučních a přenosových 
soustav.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1386
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dvou měsíců od obdržení 
návrhu stanov, seznamu členů a návrhu 
jednacího řádu poskytne agentura po 
formální konzultaci s organizacemi 
zastupujícími všechny zúčastněné 
subjekty, zejména uživatele distribučních 
soustav, Komisi stanovisko.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dvou měsíců od obdržení 
návrhu stanov, seznamu členů a návrhu 
jednacího řádu poskytne agentura po 
formální konzultaci s organizacemi 
zastupujícími všechny zúčastněné subjekty, 
zejména uživatele distribučních soustav, 
Komisi stanovisko.

2. Do dvou měsíců od obdržení 
návrhu stanov, seznamu členů a návrhu 
jednacího řádu poskytne agentura po 
formální konzultaci s organizacemi 
zastupujícími všechny zúčastněné subjekty, 
zejména uživatele distribučních soustav, 
Komisi stanovisko, přičemž zejména 
zohlední pravidla pro nezávislost subjektu 
EU DSO na jeho členech, pro zamezení 
střetu zájmů a kvůli nutnosti zajistit 
geograficky vyvážené zastoupení a rovné 
zacházení s jeho členy, zejména v případě 
malých nebo nezávislých provozovatelů 
distribučních soustav.

Or. en

Pozměňovací návrh 1388
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Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dvou měsíců od obdržení 
návrhu stanov, seznamu členů a návrhu 
jednacího řádu poskytne agentura po 
formální konzultaci s organizacemi 
zastupujícími všechny zúčastněné 
subjekty, zejména uživatele distribučních 
soustav, Komisi stanovisko.

2. Provozovatelé distribučních 
soustav, kteří jednají v souladu se 
zásadami stanovenými v článku 50c 
(nový), mohou sami sebe ustavit do 
společného evropského subjektu pro 
provozovatele distribučních soustav v 
oblasti elektřiny („subjekt EU DSO“), 
jehož struktura je vytvořena za 
administrativní pomoci agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dvou měsíců od obdržení 
návrhu stanov, seznamu členů a návrhu 
jednacího řádu poskytne agentura po 
formální konzultaci s organizacemi 
zastupujícími všechny zúčastněné subjekty, 
zejména uživatele distribučních soustav, 
Komisi stanovisko.

2. Do dvou měsíců od obdržení 
návrhu stanov, seznamu členů a návrhu 
jednacího řádu poskytne agentura po 
formální konzultaci s organizacemi 
zastupujícími všechny zúčastněné subjekty, 
zejména uživatele distribučních soustav a 
organizace na ochranu spotřebitelů, 
Komisi stanovisko.

Or. en

Pozměňovací návrh 1390
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise vydá stanovisko k návrhu 
stanov, seznamu členů a návrhu 
jednacího řádu do tří měsíců od obdržení 
stanoviska agentury a toto stanovisko 
poskytnuté agenturou podle odstavce 2 
zohlední.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1391
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise vydá stanovisko k návrhu
stanov, seznamu členů a návrhu jednacího 
řádu do tří měsíců od obdržení stanoviska 
agentury a toto stanovisko poskytnuté 
agenturou podle odstavce 2 zohlední.

3. Subjekt EU DSO předloží Komisi a 
agentuře návrh stanov, seznam 
registrovaných členů a návrh jednacího 
řádu, včetně postupů pro konzultace se sítí 
ENTSO pro elektřinu a a dalšími 
zúčastněnými subjekty, a finanční 
pravidla subjektu EU DSO, který má být 
zřízen.

Or. en

Pozměňovací návrh 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise vydá stanovisko k návrhu 
stanov, seznamu členů a návrhu jednacího 
řádu do tří měsíců od obdržení stanoviska 
agentury a toto stanovisko poskytnuté 
agenturou podle odstavce 2 zohlední.

3. Komise vydá stanovisko k návrhu 
stanov, seznamu členů a návrhu jednacího 
řádu a rozhodovacího postupu do tří 
měsíců od obdržení stanoviska agentury a 
toto stanovisko poskytnuté agenturou podle 
odstavce 2 zohlední.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1393
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do tří měsíců ode dne obdržení 
kladného stanoviska Komise zřídí 
provozovatelé distribučních soustav 
subjekt EU DSO a přijmou a zveřejní jeho 
stanovy a jednací řád.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1394
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do tří měsíců ode dne obdržení 
kladného stanoviska Komise zřídí 
provozovatelé distribučních soustav
subjekt EU DSO a přijmou a zveřejní jeho 
stanovy a jednací řád.

4. Do dvou měsíců od obdržení 
agentura po formální konzultaci s 
organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany, zejména uživatele
distribučních soustav, poskytne Komisi 
stanovisko k návrhu stanov, seznamu 
členů a návrhu jednacího řádu, v němž se 
zřizuje přinejmenším valné shromáždění, 
řídící rada, nezávislá poradní rada, 
generální tajemník a sekretariát a jež jsou 
v souladu se zásadami stanovenými v 
článku 50a (nový)

Or. en

Pozměňovací návrh 1395
Cornelia Ernst
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Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dokumenty uvedené v odstavci 1 
se předkládají Komisi a agentuře v 
případě jejich změn nebo na základě 
odůvodněné žádosti Komise nebo 
agentury. Agentura a Komise vypracují 
stanovisko v souladu s postupem 
stanoveným v odstavcích 2 až 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1396
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dokumenty uvedené v odstavci 1 
se předkládají Komisi a agentuře v 
případě jejich změn nebo na základě 
odůvodněné žádosti Komise nebo 
agentury. Agentura a Komise vypracují 
stanovisko v souladu s postupem 
stanoveným v odstavcích 2 až 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1397
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Náklady související s činnostmi 
subjektu EU DSO nesou provozovatelé 
distribučních soustav, kteří jsou 
registrování jako jeho členové, a 

vypouští se
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zohledňují se při výpočtu sazeb. Regulační 
orgány tyto náklady schválí, pouze pokud 
jsou opodstatněné a přiměřené.

Or. en

Pozměňovací návrh 1398
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Náklady související s činnostmi 
subjektu EU DSO nesou provozovatelé 
distribučních soustav, kteří jsou 
registrování jako jeho členové,a zohledňují 
sepři výpočtu sazeb. Regulační orgány tyto 
náklady schválí, pouze pokud jsou 
opodstatněné a přiměřené.

6. Náklady související s činnostmi 
subjektu EU DSO nesou provozovatelé 
distribučních soustav, kteří jsou 
registrování jako jeho členové, jsou 
považovány za způsobilé náklady a 
regulační orgán je zohledňuje při výpočtu 
sazeb. Regulační orgány tyto náklady 
schválí, pouze pokud jsou opodstatněné a 
přiměřené.

Or. en

Odůvodnění

Zpřesnění článku.Náklady spojené s účastí jednotlivých provozovatelů distribučních soustav v 
EU DSO považují vnitrostátní regulační orgány za způsobilé náklady a příslušně jsou uznány 
v sazbách.Jinak hrozí roziko demotivace provozovatelů distribučních soustav od členství v 
subjektu EU DSO.

Pozměňovací návrh 1399
Morten Helveg Petersen

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Náklady související s činnostmi 
subjektu EU DSO nesou provozovatelé 
distribučních soustav, kteří jsou 
registrování jako jeho členové, a 
zohledňují se při výpočtu sazeb. Regulační 
orgány tyto náklady schválí, pouze pokud 

6. Náklady související s činnostmi 
subjektu EU DSO nesou všichni 
provozovatelé evropských distribučních 
soustav a zohledňují se při výpočtu sazeb. 
Regulační orgány tyto náklady schválí, 
pouze pokud jsou opodstatněné a 
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jsou opodstatněné a přiměřené. přiměřené.

Or. en

Pozměňovací návrh 1400
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 50 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 50a

Jednací řád a postupy subjektu EU DSO 
pro elektřinu

1. Stanovy a jednací řád subjektu EU 
DSO přijaté podle článku 50 zachovává 
následující organizační zásady:

a) na činnosti subjektu EU DSO se 
podílejí pouze registrovaní členové;

b) strategická rozhodnutí týkající se 
činností subjektu EU DSO i 
pokyny správní radě přijímá valné 
shromáždění;

c) rozhodnutí valného shromáždění se 
přijímají 65 % hlasů členů usazených v 
nejméně 55 % členských států;

d) rozhodnutí valného shromáždění může 
být zablokováno 35 % hlasů členů 
usazených v nejméně čtyřech členských 
státech;

e) valné shromáždění volí správní radu s 
mandátem nejvýše 4 roky, který může být 
jednou prodloužen;

f) správní rada jmenuje ze svých členů 
předsedu a tři místopředsedy;

g) správní rada vede spolupráci 
mezi provozovateli distribučních a 
přenosových soustav podle článků 52 a 
53;

h) rozhodnutí správní rady se přijímají 
prostou většinou 11 hlasů nebo 
kvalifikovanou většinou 15 hlasů;
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i) valné shromáždění jmenuje ze svých 
členů generalního tajemníka na funkční 
období čtyř let, jež může být jednou 
prodlouženo;

j) valné shromáždění jmenuje expertní 
skupiny;

2. Stanovy a jednací řád subjektu EU 
DSO přijaté podle článku 50 zachovávají 
spravedlivé a přiměřené zacházení se 
všemi jeho členy a odrážejí různou 
geografickou a ekonomickou strukturu 
svých členů.Tyto postupy zejména zajistí, 
aby:

a) byl počet hlasovacích práv ve valném 
shromáždění přidělován jeho členům na 
základě objektivních a transparentních 
kritérií odrážejících oblast působnosti 
jejich hospodářské činnosti;

b) byla správní rada složena z předsedy 
rady a 19 zástupců členů, z toho10 
zástupců členů s více než 1 milionem 
uživatelů sítě,5 zástupců členů s počtem 
uživatelů sítě od 100 000 do jednoho 
milionu,10 zástupců členů s více než 1 
milionem uživatelů sítě;

c) správní rada měla nejvýš 3 zástupce 
členů z téhož členského státu;

d) byli místopředsedové rady jmenováni ze 
zástupců členů každé skupiny zastupující 
příslušné počty uživatelů sítě;

3.Stanovy a jednací řád subjektu EU DSO 
přijatý podle článku 50 zajistí řádné 
fungování nezávislé poradní rady a 
zejména:

zajistí, aby byla nezávislá poradní rada 
složena ze zástupců uživatelů soustav, 
koncových uživatelů a jakýchkoli dalších 
zúčastněných stran;

b) činnosti na stanovení osvědčených 
postupů pro úkoly uvedené v článku 51;

c) aby rada přispívala k činnosti subjektu 
EU DSO a zejména přispívala k 
vypracování kodexů sítě, ročního 
pracovního programu a ročního podávání 
zpráv.
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Or. en

Odůvodnění

Tetno článek následuje logicky po zřízení subjektu EU DSO v předchozím článku.

Pozměňovací návrh 1401
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 50 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 50b

Dohled agentury na činností subjektu EU 
DSO

1.Subjekt EU DSO při přípravě návrhů v 
souladu s úkoly uvedenými v článku 51 
předkládá agentuře navrhovaná znění 
návrhů.Do dvou měsíců od jejich obdržení 
agentura poskytne subjektu EU DSO 
stanovisko a navrhne změny.V případě 
negativního stanoviska předloží subjekt 
EU DSO revidované znění.

2. Každá fyzická nebo právnická osoba, jíž 
se rozhodnutí týká, se může odvolat k 
agentuře proti rozhodnutí přijatému 
subjektem EU DSO, v němž má subjekt 
faktické rozhodovací pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek vyplývá logicky z článku 50 o zřízení subjektu EU DSO.

Pozměňovací návrh 1402
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 50 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Článek 50c

Účast provozovatelů distribučních soustav

1.S cílem zajistit nezávislost subjektu EU 
DSO všichni provozovatelé distribučních 
soustav uplatňují následující ustanovení s 
cílem stát se členy subjektu EU DSO:

a) provozovatelé distirubučních soustav 
vypracují a provedou programy shody, 
které stanoví opatření přijímaná s cílem 
zajistit, že nedojde k diskriminačnímu 
chování a že bude přiměřeně sledováno 
plnění tohoto programu.Program shody 
stanoví konkrétní povinnosti zaměstnanců 
potřebné pro splnění těchto cílů.Program 
podléhá schválení regulačním 
orgánem.Aniž jsou dotčeny pravomoci 
národního regulačního orgánu, soulad s 
programem je nezávisle sledován 
kontrolorem shody;

Provozovatel distribuční soustavy 
informuje regulační orgán o finančních 
zdrojích, které jsou k dispozici pro 
budoucí investiční projekty nebo pro 
nahrazování existujících aktiv.

2.Provozovatelé distribučních soustav, 
kteří jsou součástí vertikálně 
integrovaného podniku, uplatňují 
následující další ustanovení s cílem stát se 
členy EU DSO:

a) Celková řídící struktura a podnikové 
stanovy provozovatele distribuční soustavy 
zajistí skutečnou nezávislost 
provozovatele distribuční 
soustavy.Vertikálně integrovaný podnik 
nesmí přímo nebo nepřímo určovat 
konkurenční chování 
provozovatele distribuční soustavy, pokud 
jde o každodenní aktivity 
provozovatele distribuční soustavy a řízení 
příslušné sítě nebo pokud jde o činnosti 
nezbytné pro rozvoj sítě;

b) provozovatel distribuční soustavy 
nediskriminuje žádné osoby nebo subjekty 
a při výrobě nebo dodávce energie 
neomezuje ani nepokřivuje hospodářskou 
soutěž ani jí nebrání;

c) provozovatel distribuční soustavy může 
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však poskytovat služby vertikálně 
integrovanému podniku, pokud 
poskytování těchto služeb nediskriminuje 
některé uživatele soustavy, je dostupné 
všem uživatelům soustavy za stejných 
podmínek a neomezuje či nenarušuje 
hospodářskou soutěž ve výrobě nebo 
dodávkách ani této hospodářské soutěži 
nebrání;

d) provozovatel distribuční soustavy má 
pravomoc získávat peníze na kapitálovém 
trhu, zejména půjčováním a navyšováním 
kapitálu;

e) jakékoli obchodní nebo finanční vztahy 
mezi vertikálně integrovaným podnikem a 
provozovatelem distribuční soustavy, 
včetně půjček poskytovaných 
provozovatelem distribuční soustavy 
vertikálně integrovanému podniku, jsou v 
souladu s tržními 
podmínkami.Provozovatel distribuční 
soustavy vede podrobné záznamy o těchto 
obchodních a finančních vztazích a na 
žádost je zpřístupní regulačnímu 
orgánu.Provozovatel distribuční soustavy 
předkládá regulačnímu orgánu ke 
schválení veškeré obchodní a finanční 
dohody s vertikálně integrovaným 
podnikem.

f) Provozovatel distribuční soustavy nemá 
s žádnou částí vertikálně integrovaného 
podniku společné systémy informačních 
technologií nebo vybavení, prostory ani 
bezpečnostní přístupové systémy a ani pro 
systémy informačních technologií nebo 
vybavení a bezpečnostní přístupové 
systémy nevyužívá stejných poradců či 
externích dodavatelů.

g) provozovatel distribuční soustavy nesmí 
svou podnikovou identitou, komunikací, 
logem a infrastrukturou uvádět v omyl, 
pokud jde o samostatnou identitu 
vertikálně integrovaného podniku nebo 
některé jeho části;

h) Provozovatel distribuční soustavy zřídí 
dozorčí orgán, který je odpovědný za 
přijímání rozhodnutí, která mohou mít 
značný dopad na hodnotu aktiv podílníků 
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provozovatele distribuční soustavy, a to 
zejména za přijímání rozhodnutí 
týkajících se schválení ročních a 
dlouhodobých finančních plánů, úrovně 
zadluženosti provozovatele distribuční 
soustavy a výše dividend rozdělených mezi 
podílníky.Dozorčí orgán nepřijímá 
rozhodnutí o záležitostech, které se týkají 
každodenní činnosti 
provozovatele distribuční soustavy 
a správy sítě nebo činností nezbytných pro 
vypracování desetiletého plánu rozvoje 
sítě.Dozorčí orgán se skládá z členů 
zastupujících vertikálně integrovaný 
podnik, členů zastupujících podílníky 
třetích stran a, stanoví-li tak příslušné 
právní předpisy členského státu, členů 
zastupujících jiné zúčastněné strany, jako 
například zaměstnance 
provozovatele distribuční soustavy.

i) rozhodnutí týkající se jmenování 
a opětovného jmenování, pracovních 
podmínek včetně odměn a ukončení 
funkčního období osob odpovědných za 
řízení nebo členů správních orgánů 
provozovatele distribuční soustavy přijímá 
dozorčí orgán provozovatele distribuční 
soustavy;

j) Po období tří let před jmenováním osob 
odpovědných za řízení nebo do správních 
orgánů provozovatele distribuční 
soustavy, na které se vztahuje tento 
odstavec, nesmí tyto osoby zastávat 
odborné postavení nebo mít odpovědnost, 
zájem nebo podnikatelský vztah, přímo 
nebo nepřímo se týkající vertikálně 
integrovaného podniku nebo jakékoli jeho 
části a nebo jeho podílníků držících 
kontrolní podíly jiné než 
provozovatele distribuční soustavy;

k) osoby odpovědné za řízení nebo členové 
správních orgánů 
provozovatele distribuční soustavy 
a zaměstnanci provozovatele přepravní 
soustavy nemají žádné jiné odborné 
postavení nebo odpovědnost, zájem nebo 
podnikatelský vztah, přímo nebo nepřímo, 
týkající se jakékoli jiné části vertikálně 
integrovaného podniku nebo jeho 
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podílníků držících kontrolní podíly;

l) osoby odpovědné za řízení nebo členové 
správních orgánů 
provozovatele distribuční soustavy a 
zaměstnanci provozovatele přenosové 
soustavy nesmí mít přímo nebo nepřímo 
žádný zájem v jakékoli části vertikálně 
integrovaného podniku jiné než 
provozovateli distribuční soustavy a 
nemají v tomto směru žádný finanční 
prospěch.Jejich odměňování nesmí záviset 
na jiných činnostech nebo výsledcích 
vertikálně integrovaného podniku jiných 
než činnostech nebo výsledcích 
provozovatele distribuční soustavy;

m) po skončení jejich funkčního období u 
provozovatele distribuční soustavy nesmí 
mít osoby odpovědné za jeho řízení nebo 
členové jeho správních orgánů po dobu 
nejméně čtyř let jakékoli odborné 
postavení nebo odpovědnost, zájem nebo 
podnikatelský vztah týkající se jakékoli 
části vertikálně integrovaného 
podniku jiné než provozovatele distribuční 
soustavy nebo jeho podílníků držících 
kontrolní podíl;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je přímo spojený s článkem 50 a uvádí další podrobnosti pro 
ustanovení o zřízení subjektu DSO.

Pozměňovací návrh 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 51 vypouští se

Úkoly subjektu EU DSO

1. Mezi úkoly subjektu EU DSO patří:

(a) koordinovaný provoz a plánování 
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přenosových a distribučních sítí;

(b) integrace obnovitelných zdrojů 
energie, distribuované výroby a dalších 
zdrojů začleněných do distribuční sítě, 
jako je skladování energie;

(c) rozvoj odezvy na straně poptávky;

(d) digitalizace distribučních sítí, včetně 
zavádění inteligentních sítí a 
inteligentních měřicích systémů;

(e) správa údajů, kybernetická bezpečnost 
a ochrana údajů;

(f) účast na vypracování kodexů sítě podle 
článku 55.

2. Kromě toho subjekt EU DSO:

(a) spolupracuje se sítí ENTSO pro 
elektřinu na sledování provádění kodexů 
sítě a příslušných rámcových pokynů pro 
provoz a plánování distribučních sítí a 
koordinaci provozu přenosových a 
distribučních sítí, které se přijímají podle 
tohoto nařízení;

(b) spolupracuje se sítí ENTSO pro 
elektřinu a přijímá osvědčené postupy v 
oblasti koordinace provozu a plánování 
přenosových a distribučních soustav, 
včetně záležitostí jako je výměna údajů 
mezi provozovateli a koordinace 
distribuovaných zdrojů energie;

(c) pracuje na určení osvědčených 
postupů v oblastech určených v odstavci 1 
a pro zavádění zlepšení v oblasti 
energetické účinnosti v distribuční síti;

(d) přijímá roční pracovní program a 
výroční zprávu;

(e) vykonává činnost v plném souladu s 
pravidly hospodářské soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na vytvoření subjektu EU DSO by měl být vypuštěn, aby se odstranilo riziko střetu 
zájmů.Tento pozměňovací návrh přispívá k souladu s dalšími pozměňovacími návrhy.
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Pozměňovací návrh 1404
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 51 vypouští se

Úkoly subjektu EU DSO

1. Mezi úkoly subjektu EU DSO patří:

(a) koordinovaný provoz a plánování 
přenosových a distribučních sítí;

(b) integrace obnovitelných zdrojů 
energie, distribuované výroby a dalších 
zdrojů začleněných do distribuční sítě, 
jako je skladování energie;

(c) rozvoj odezvy na straně poptávky;

(d) digitalizace distribučních sítí, včetně 
zavádění inteligentních sítí a 
inteligentních měřicích systémů;

(e) správa údajů, kybernetická bezpečnost 
a ochrana údajů;

(f) účast na vypracování kodexů sítě podle 
článku 55.

2. Kromě toho subjekt EU DSO:

(a) spolupracuje se sítí ENTSO pro 
elektřinu na sledování provádění kodexů 
sítě a příslušných rámcových pokynů pro 
provoz a plánování distribučních sítí a 
koordinaci provozu přenosových a 
distribučních sítí, které se přijímají podle 
tohoto nařízení;

(b) spolupracuje se sítí ENTSO pro 
elektřinu a přijímá osvědčené postupy v 
oblasti koordinace provozu a plánování 
přenosových a distribučních soustav, 
včetně záležitostí jako je výměna údajů 
mezi provozovateli a koordinace 
distribuovaných zdrojů energie;

(c) pracuje na určení osvědčených 
postupů v oblastech určených v odstavci 1 
a pro zavádění zlepšení v oblasti 
energetické účinnosti v distribuční síti;

(d) přijímá roční pracovní program a 
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výroční zprávu;

(e) vykonává činnost v plném souladu s 
pravidly hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 1405
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezi úkoly subjektu EU DSO patří: 1. Hlavním úkolem subjektu EU DSO 
je účast na vypracování kodexů sítě podle 
článků 55 a 56.
Dalšími úkoly může být výměna názorů a 
osvědčených postupů o:

Or. en

Pozměňovací návrh 1406
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) koordinovaný provoz a plánování 
přenosových a distribučních sítí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1407
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) koordinovaný provoza plánování a) přijímání doporučení týkajících se 
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přenosových a distribučních sítí; koordinovaného provozu a plánování 
přenosových a distribučních sítí ve 
spolupráci s ENTSO pro elektřinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1408
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) integraceobnovitelných zdrojů 
energie, distribuované výroby a dalších 
zdrojů začleněných do distribuční sítě, jako 
je skladování energie;

b) poskytování poradenství o 
účinné integraci obnovitelných zdrojů 
energie, distribuované výroby a dalších 
zdrojů začleněných do distribuční sítě, jako 
je skladování energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1409
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) integrace obnovitelných zdrojů 
energie, distribuované výroby a dalších 
zdrojů začleněných do distribuční sítě, jako 
je skladování energie;

(b) integrace obnovitelných zdrojů 
energie, distribuované výroby a dalších 
zdrojů začleněných do distribuční sítě, jako 
je skladování energie a odvětvová 
integrace;

Or. de

Odůvodnění

Doplnění odvětvové integrace do nařízení slouží k zajištění stability a rovných podmínek pro 
všechny tržní zdroje, což přispěje k dosažení cílů vnitřního trhu EU s energií.

Pozměňovací návrh 1410
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) integrace obnovitelných zdrojů 
energie, distribuované výroby a dalších 
zdrojů začleněných do distribuční sítě, jako 
je skladování energie;

b) zlepšení a maximální integrace 
obnovitelných zdrojů energie, 
distribuované výroby a dalších zdrojů 
začleněných do distribuční sítě, jako je 
skladování energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1411
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) integraceobnovitelných zdrojů 
energie, distribuované výroby a dalších 
zdrojů začleněných do distribuční sítě, jako 
je skladování energie;

b) umožní integraci obnovitelných 
zdrojů energie, distribuované výroby a 
dalších zdrojů začleněných do distribuční 
sítě, jako je skladování energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1412
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) rozvoj odezvy na straně poptávky; c) umožní rozvoj odezvy na straně 
poptávky zejména prostřednictvím 
agregátorů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1413
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) rozvojodezvy na straně poptávky; c) přijímání doporučení týkajících se 
rozvoje odezvy na straně poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1414
Carolina Punset

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) rozvoj odezvy na straně poptávky; c) rozvoj odezvy na straně poptávky a 
ukládání energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1415
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) rozvoj odezvy na straně poptávky; c) rozvoj odezvy na straně poptávky a 
ukládání energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1416
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
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Čl. 51 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozvoj inovativních technik 
financování včetně předfinancování 
kombinovaného se splácením 
prostřednictvím vyúčtování na základě 
měření pro investice do obnovitelné 
energie a do opatření na zvýšení 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1417
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) plnění úkolů jako povinná strana 
ve [směrnice o energetické účinnosti];

Or. en

Pozměňovací návrh 1418
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) zavádění zdokonalení v oblasti 
energetické účinnosti v distribučních 
sítích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1419
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
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Čl. 51 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) digitalizacedistribučních sítí, včetně 
zavádění inteligentních sítí a inteligentních 
měřicích systémů;

d) přijímání doporučení vztahujících 
se k digitalizaci distribučních sítí, včetně 
zavádění inteligentních sítí a inteligentních 
měřicích systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1420
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) digitalizace distribučních sítí, 
včetně zavádění inteligentních sítí a 
inteligentních měřicích systémů;

d) urychlení digitalizace distribučních 
sítí, včetně zavádění inteligentních sítí a 
inteligentních měřicích systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) digitalizace distribučních sítí, 
včetně zavádění inteligentních sítí a 
inteligentních měřicích systémů;

d) zlepšování digitalizace 
distribučních sítí, včetně zavádění 
inteligentních sítí a inteligentních měřicích 
systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1422
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Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) digitalizace distribučních sítí, 
včetně zavádění inteligentních sítí a 
inteligentních měřicích systémů;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) správaúdajů, 
kybernetickábezpečnost aochranaúdajů;

e) zajišťování nediskriminačního a 
neutrálního přístupu k údajům bez ohledu 
na model správy údajů a podpora 
normalizace, přeshraniční výměny údajů, 
zejména se sítí ENTSO pro elektřinu, 
pokud to může usnadnit výměnu údajů, 
kybernetickou bezpečnost a ochranu
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) správa údajů, kybernetická 
bezpečnost a ochrana údajů;

e) neutrální správa údajů, 
kybernetická bezpečnost a ochrana údajů
ve spolupráci s příslušnými orgány a 
subjekty;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1425
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) správaúdajů, kybernetická 
bezpečnost a ochranaúdajů;

e) přispívat k řádné správě údajů v 
souladu s právem na soukromí, ke 
kybernetické bezpečnosit a ochraně údajů

Or. en

Pozměňovací návrh 1426
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) správaúdajů,kybernetická 
bezpečnost a ochranaúdajů;

e) přijímání doporučení týkajících se 
správy údajů, kybernetické bezpečnosti a 
ochrany údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) správaúdajů,kybernetická 
bezpečnost a ochranaúdajů;

e) podpora neutrální správy údajů, 
kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1428
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) účast na vypracování kodexů sítě 
podle článku 55.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) účast na vypracování kodexů sítě 
podle článku 55.

f) účast na doporučeních, návrhu a 
vypracování kodexů sítě a pokynů podle 
článku 55

Or. en

Odůvodnění

Pokyny jsou velmi důležité, i když nemají právní hodnotu:ukazují cestu, po níž je třeba jít.Je 
proto důležité, aby se subjekt sdružující distributory elektřiny mohl na jejich stanovení podílet 
prostřednictvím budoucího EU DSO.

Pozměňovací návrh 1430
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) účast na vypracování kodexů sítě 
podle článku 55.

f) příspěvek k vypracování kodexů 
sítě vydáváním stanovisek podle článku 
55;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) definování standardních tržních 
produktů přinejmenším pro přeshraniční 
nabídkové zóny ve spolupráci se všemi 
příslušnými účastníky trhu včetně 
provozovatelů přenosových soustav, 
poskytovatelů odezvy na straně poptávky a 
dalších systémových uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) spolupracuje se sítí ENTSO pro 
elektřinu na sledování provádění kodexů 
sítě a příslušných rámcových pokynů pro 
provoz a plánování distribučních sítí a 
koordinaci provozu přenosových a 
distribučních sítí, které se přijímají podle 
tohoto nařízení;

a) spolupracuje účinně se sítí ENTSO 
pro elektřinu, agenturou a vnitrostátními 
regulačními orgány s cílem umožnit
sledování provádění kodexů sítě a 
příslušných rámcových pokynů pro provoz 
a plánování distribučních sítí ze strany 
agentury a případně příslušných 
vnitrostátních regulačních orgánů a 
koordinaci provozu přenosových a 
distribučních sítí, které se přijímají podle 
tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1433
Kathleen Van Brempt



PE610.751v01-00 44/117 AM\1134764CS.docx

CS

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) pracuje na určení osvědčených 
postupů v oblastech určených v odstavci 1 
a pro zavádění zlepšení v oblasti 
energetické účinnosti v distribuční síti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1434
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) vykonává činnost v plném souladu 
s pravidly hospodářské soutěže.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) spolupráce se sítí ENTSO pro 
elektřinu při vypracovávání nezávazného 
desetiletého plánu rozvoje sítě pro celé 
Společenství;

Or. en

Odůvodnění

Desetiletý plán rozvoje pro celé Společenství má dopad na distribuci elektřiny:je proto 
normální požadovat, aby budoucí subjekt sdružující distributory elektřiny mohl spolupracovat 
se sítí ENTSO-E-
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Pozměňovací návrh 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Článek 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 51a

Přijímání rozhodnutí

Subjekt EU DSO přijímá rozhodnutí 
ohledně jejich úkolů podle článku 51 na 
základě konsensu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1437
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 52 vypouští se

Konzultace v postupu vypracovávání 
kodexu sítě

1. Při vypracovávání případných kodexů 
sítě podle článku 55 vede subjekt EU DSO 
otevřeným a transparentním způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace se všemi 
příslušnými zúčastněnými subjekty a 
zejména s organizacemi zastupujícími 
jednotlivé zúčastněné subjekty v souladu s 
jednacím řádem uvedeným v článku 50. 
Konzultace zahrnují vnitrostátní 
regulační orgány a další vnitrostátní 
orgány, dodavatelské a výrobní podniky, 
uživatele soustavy, včetně zákazníků, a 
provozovatele distribučních soustav, 
včetně příslušných odvětvových sdružení, 
odborných subjektů a platforem 
zúčastněných subjektů. Zaměří se na 
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zjištění názorů a návrhů všech 
příslušných stran, které se účastní 
rozhodovacího procesu.

2. Všechny dokumenty a zápisy z jednání 
týkající se konzultací uvedených v 
odstavci 1 se zveřejňují.

3. Subjekt EU DSO zohledňuje 
připomínky vyjádřené během 
konzultací. Před přijetím návrhů kodexů 
sítě uvedených v článku 55 uvede subjekt 
EU DSO, jakým způsobem byly 
připomínky získané během konzultací 
zohledněny. Pokud připomínky nebyly 
zohledněny, uvede důvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 1438
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 52 vypouští se

Konzultace v postupu vypracovávání 
kodexu sítě

1. Při vypracovávání případných kodexů 
sítě podle článku 55 vede subjekt EU DSO 
otevřeným a transparentním způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace se všemi 
příslušnými zúčastněnými subjekty a 
zejména s organizacemi zastupujícími 
jednotlivé zúčastněné subjekty v souladu s 
jednacím řádem uvedeným v článku 50. 
Konzultace zahrnují vnitrostátní 
regulační orgány a další vnitrostátní 
orgány, dodavatelské a výrobní podniky, 
uživatele soustavy, včetně zákazníků, a 
provozovatele distribučních soustav, 
včetně příslušných odvětvových sdružení, 
odborných subjektů a platforem 
zúčastněných subjektů. Zaměří se na 
zjištění názorů a návrhů všech 
příslušných stran, které se účastní 
rozhodovacího procesu.
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2. Všechny dokumenty a zápisy z jednání 
týkající se konzultací uvedených v 
odstavci 1 se zveřejňují.

3. Subjekt EU DSO zohledňuje 
připomínky vyjádřené během 
konzultací. Před přijetím návrhů kodexů 
sítě uvedených v článku 55 uvede subjekt 
EU DSO, jakým způsobem byly 
připomínky získané během konzultací 
zohledněny. Pokud připomínky nebyly 
zohledněny, uvede důvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 52 vypouští se

Konzultace v postupu vypracovávání 
kodexu sítě

1. Při vypracovávání případných kodexů 
sítě podle článku 55 vede subjekt EU DSO 
otevřeným a transparentním způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace se všemi 
příslušnými zúčastněnými subjekty a 
zejména s organizacemi zastupujícími 
jednotlivé zúčastněné subjekty v souladu s 
jednacím řádem uvedeným v článku 50. 
Konzultace zahrnují vnitrostátní 
regulační orgány a další vnitrostátní 
orgány, dodavatelské a výrobní podniky, 
uživatele soustavy, včetně zákazníků, a 
provozovatele distribučních soustav, 
včetně příslušných odvětvových sdružení, 
odborných subjektů a platforem 
zúčastněných subjektů. Zaměří se na 
zjištění názorů a návrhů všech 
příslušných stran, které se účastní 
rozhodovacího procesu.

2. Všechny dokumenty a zápisy z jednání 
týkající se konzultací uvedených v 
odstavci 1 se zveřejňují.
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3. Subjekt EU DSO zohledňuje 
připomínky vyjádřené během 
konzultací. Před přijetím návrhů kodexů 
sítě uvedených v článku 55 uvede subjekt 
EU DSO, jakým způsobem byly 
připomínky získané během konzultací 
zohledněny. Pokud připomínky nebyly 
zohledněny, uvede důvody.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na vytvoření subjektu EU DSO by měl být vypuštěn, aby se odstranilo riziko střetu 
zájmů.Tento pozměňovací návrh přispívá k souladu s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1440
Miroslav Poche

Návrh nařízení
Čl. 52 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konzultacev postupu vypracovávání 
kodexu sítě

Konzultacesubjektu EU DSO

Or. en

Odůvodnění

Subjekt EU DSO by měl mít dobrý přehled o svých činnostech a měl by konzultovat všechny 
návrhy, nejen návrhy týkající se vypracování kodexu sítě.

Pozměňovací návrh 1441
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při vypracovávání případných
kodexů sítě podle článku 55 vede subjekt 
EU DSO otevřeným a transparentním 
způsobem rozsáhlé a včasné konzultace se 
všemi příslušnými zúčastněnými subjekty a 

1. Při vypracovávání nových kodexů 
sítě, pro technické podrobnosti stávajících 
aktů Unie, které tvoří politický rámec
podle článku 55 vede subjekt EU DSO 
otevřeným a transparentním způsobem 
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zejména s organizacemi zastupujícími 
jednotlivé zúčastněné subjekty v souladu s 
jednacím řádem uvedeným v článku 50. 
Konzultace zahrnují vnitrostátní regulační 
orgány a další vnitrostátní orgány, 
dodavatelské a výrobní podniky, uživatele 
soustavy, včetně zákazníků, a 
provozovatele distribučních soustav, 
včetně příslušných odvětvových sdružení, 
odborných subjektů a platforem 
zúčastněných subjektů. Zaměří se na 
zjištění názorů a návrhů všech příslušných 
stran, které se účastní rozhodovacího 
procesu.

rozsáhlé a včasné konzultace se všemi 
příslušnými zúčastněnými subjekty a 
zejména s organizacemi zastupujícími 
jednotlivé zúčastněné subjekty v souladu s 
jednacím řádem uvedeným v článku 50. 
Konzultace zahrnují rovněž vnitrostátní 
regulační orgány a další vnitrostátní 
orgány, dodavatelské a výrobní podniky, 
uživatele soustavy, včetně zákazníků, a 
provozovatele distribučních soustav, 
včetně příslušných odvětvových sdružení, 
odborných subjektů a platforem 
zúčastněných subjektů. Zaměří se na 
zjištění názorů a návrhů všech příslušných 
stran, které se účastní rozhodovacího 
procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1442
Miroslav Poche

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Subjekt EU DSO při přípravě 
návrhů v souladu s úkoly uvedenými v 
článku 51 předkládá 
agentuře navrhovaná znění návrhů.Do 
dvou měsíců od obdržení poskytne 
agentura stanovisko subjektu EU DSO k 
navržených zněním a navrhovaným 
změnám.Je-li toto stanovisko kladné, 
může EU DSO znění přijmout.Je-li 
stanovisko záporné, měl by subjekt EU 
DSO tato znění přepracovat.V případě 
podstatných změn by se měla opakovat 
konzultace stanovená v odstavcích 1, 2 a 
3.

Or. en

Odůvodnění

Agentura ACER by měla být pověřena dohledem nad texty předkládanými subjektem EU 
DSO.
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Pozměňovací návrh 1443
Miroslav Poche

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Subjekt EU DSO zohledňuje 
připomínky vyjádřené během 
konzultací. Před přijetím návrhů kodexů 
sítě uvedených v článku 55 uvede subjekt 
EU DSO, jakým způsobem byly 
připomínky získané během konzultací 
zohledněny.Pokudpřipomínky nebyly 
zohledněny, uvede důvody.

3. Subjekt EU DSO zohledňuje 
připomínky vyjádřené během konzultací. 
Před přijetím návrhů kodexů sítě 
uvedených v článku 55 nebo návrhů v 
souladu s úkoly uvedenými v článku 51, 
uvede subjekt EU DSO v dostupné 
publikaci, jakým způsobem byly 
připomínky získané během konzultací 
zohledněny. Ve stejné publikaci uvede 
důvody, pokud připomínky nebyly 
zohledněny.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost konzultace by se neměla omezovat na vývoj kodexů sítě, ale měla by se rovněž 
vztahovat na procesy plánování činnosti v souvislosti s vývojem kodexů sítě, zejména s cílem 
zajistit proces návrhu produktu pro spotřebitele již od počátku a aby investice přinášely 
spotřebitelům největší přínos.Tento proces by měl umožňovat přispívat netechnickým 
odborníkům, kteří mohou poskytnout náhled na fungování trhu.

Pozměňovací návrh 1444
Miroslav Poche

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zřizuje se nezávislá poradní rada 
zástupců zúčastněných stran, zejména 
systémových uživatelů a konečných 
spotřebitelů, jež poskytuje nezávislé 
poradenství subjektu EU DSO o:

a) činnosti na stanovení osvědčených 
postupů pro zavádění zdokonalení v 
oblasti energetické účinnosti v distribuční 
sítí, jak se stanoví v čl. 51 odst. 2 písm. c),



AM\1134764CS.docx 51/117 PE610.751v01-00

CS

b) ročním pracovním programu a výroční 
zprávě, jak se stanoví v čl. 51 odst. 2 písm. 
d) a

c) přípravě možných kodexů sítě podle 
článku 56.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost konzultace by se neměla omezovat na vývoj kodexů sítě, ale měla by se rovněž 
vztahovat na procesy plánování činnosti v souvislosti s vývojem kodexů sítě, zejména s cílem 
zajistit proces návrhu produktu pro spotřebitele již od počátku a aby investice přinášely 
spotřebitelům největší přínos.Tento proces by měl umožňovat přispívat netechnickým 
odborníkům, kteří mohou poskytnout náhled na fungování trhu.

Pozměňovací návrh 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé distribučních soustav 
spolupracují s provozovateli přenosových 
soustav při plánování a provozu svých sítí. 
Provozovatelé přenosových a distribučních 
soustav si zejména vyměňují veškeré 
potřebné informace a údaje týkající se 
výkonu výrobních zařízení a odezvy na 
straně poptávky, každodenního provozu 
svých sítí a dlouhodobého plánování 
investic do sítí s cílem zajistit nákladově 
efektivní, bezpečný a spolehlivý rozvoj a
provoz svých sítí.

1. Provozovatelé distribučních 
soustav a provozovatelé přenosových 
soustav vzájemně spolupracují při 
plánování a provozu svých sítí. 
Provozovatelé přenosových a distribučních 
soustav si zejména vyměňují veškeré 
potřebné informace a údaje týkající se 
výkonu výrobních zařízení a odezvy na 
straně poptávky, každodenního provozu 
svých sítí a dlouhodobého plánování 
investic do sítí s cílem zajistit nákladově 
efektivní rozvoj a bezpečný a spolehlivý 
provoz svých sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1446
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé přenosových a 
distribučních soustav spolupracují na 
docílení koordinovaného přístupu ke 
zdrojům, jako je distribuovaná výroba, 
skladování energie nebo odezva na straně 
poptávky, které mohou být oporou pro 
specifické potřeby jak distribuční soustavy, 
tak přenosové soustavy.

2. Provozovatelé přenosových a 
distribučních soustav spolupracují na 
docílení koordinovaného přístupu ke 
zdrojům, jako je distribuovaná výroba, 
skladování energie nebo odezva na straně 
poptávky, které mohou být oporou pro 
specifické potřeby jak distribuční soustavy, 
tak přenosové soustavy. Nepodepíšou 
smlouvy s poskytovateli těchto zdrojů, jež 
by jim bránily prodávat své služby na 
jiných trzích. Pro jednotlivé tržní oblasti 
budou definovány standardizované 
produkty, ve spolupráci s provozovateli 
přenosových a distribučních soustav, 
poskytovateli služeb odezvy na straně 
poptávky, dalšími systémovými uživateli a 
orgány regulačního dohledu v souladu s 
článkem 32 [směrnice o elektřině].

Or. en

Pozměňovací návrh 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé přenosových a 
distribučních soustav spolupracují na 
docílení koordinovaného přístupu ke 
zdrojům, jako je distribuovaná výroba, 
skladování energie nebo odezva na straně 
poptávky, které mohou být oporou pro 
specifické potřeby jak distribuční soustavy, 
tak přenosové soustavy.

2. Provozovatelé přenosových a 
distribučních soustav spolupracují na 
docílení koordinovaného přístupu ke 
zdrojům, jako je distribuovaná výroba, 
skladování energie nebo odezva na straně 
poptávky, které mohou být oporou pro 
specifické potřeby jak distribuční soustavy, 
tak přenosové soustavy. Nesmí podepsat 
smlouvy s poskytovateli těchto zdrojů, jež 
by jim bránily prodávat své služby na 
jiných trzích. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1448
Claude Turmes
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Síť ENTSO a subjekt EU DSO 
předloží návrh na zřízení formálního 
mechanismu spolupráce mezi 
provozovateli distribučních soustav a 
provozovateli přenosových soustav s cílem 
maximalizovat příspěvek všech aktérů 
(mimo jiné agentů trhu, družstev, 
energetických komunit) k dosažení cílů 
EU v oblasti klimatu a energetiky.Návrh
mimo jiné stanoví následující prvky:

– popisuje funkce mechanismu 
spolupráce,

– uvádí příslušné odpovědnosti 
provozovatelů přenosových a 
distribučních soustav v řízení služby,

– zavádí konkrétní koordinační 
mechanismy,

– stanoví veškeré nezbytné změny ve 
stávajících kodexech pro sítě EU,

– analyzuje funkční dopady na vztahy s 
dalšími místními aktéry.

Or. en

Pozměňovací návrh 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladus výhradou 
zmocněnípodle článků 55 a 57. Tyto akty v 
přenesené pravomoci mohou být přijaty 
buď jako kodexy sítě na základě návrhu 
předloženého sítí ENTSO pro elektřinu 
nebo, pokud je tak stanoveno v seznamu 

1. Všeobecný politický rámec pro 
kodexy sítě a pokyny jsou nejprve přijaty v 
právu Unie řádným legislativním
postupem. Komise může přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu 
se zmocněním podle článků 55 a 57 pro 
technické specifikace kodexů sítě a pro 
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priorit podle čl. 55 odst. 2, subjektem EU 
DSO a agenturou podle postupu 
stanoveného článkem 55, nebo jako 
pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

příslušné pokyny, pokud byl obecný 
politický rámec přijat v právu Unie. Tyto 
akty v přenesené pravomoci mohou být 
přijaty buď jako kodexy sítě na základě 
návrhu předloženého sítí ENTSO pro 
elektřinu nebo, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle čl. 55 odst. 2, 
subjektem EU DSO a agenturou podle 
postupu stanoveného článkem 55, nebo 
jako pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

Or. en

Pozměňovací návrh 1450
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s výhradou 
zmocnění podle článků 55 a 57. Tyto akty 
v přenesené pravomoci mohou být přijaty 
buď jako kodexy sítě na základě návrhu 
předloženého sítí ENTSO pro elektřinu 
nebo, pokud je tak stanoveno v seznamu 
priorit podle čl. 55 odst. 2, subjektem EU 
DSO a agenturou podle postupu 
stanoveného článkem 55, nebo jako 
pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

1. Komise může přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s výhradou 
zmocnění podle článků 55 a 57. Tyto akty 
v přenesené pravomoci mohou být přijaty 
buď jako kodexy sítě na základě návrhu 
předloženého sítí ENTSO pro elektřinu 
podle postupu stanoveného článkem 55, 
nebo jako pokyny podle postupu 
stanoveného článkem 57.

Or. en

Pozměňovací návrh 1451
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může přijímat akty v 1. Komise může přijímat akty v 
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přenesené pravomoci v souladu s výhradou 
zmocnění podle článků 55 a 57. Tyto akty 
v přenesené pravomoci mohou být přijaty 
buď jako kodexy sítě na základě návrhu 
předloženého sítí ENTSO pro elektřinu 
nebo, pokud je tak stanoveno v seznamu 
priorit podle čl. 55 odst. 2, subjektem EU 
DSO a agenturou podle postupu 
stanoveného článkem 55, nebo jako 
pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

přenesené pravomoci v souladu s výhradou 
zmocnění podle článků 55 a 57. Tyto akty 
v přenesené pravomoci mohou být přijaty 
buď jako kodexy sítě na základě návrhu 
stanoviska předloženého sítí ENTSO pro 
elektřinu nebo, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle čl. 55 odst. 2, 
subjektem EU DSO a návrhu 
vypracovaného agenturou podle postupu 
stanoveného článkem 55, nebo jako 
pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

Or. en

Pozměňovací návrh 1452
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s 
výhradou zmocnění podle článků 55 a 57. 
Tyto akty v přenesené pravomoci mohou 
být přijaty buď jako kodexy sítě na základě 
návrhu předloženého sítí ENTSO pro 
elektřinu nebo, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle čl. 55 odst. 2, 
subjektem EU DSO a agenturou podle 
postupu stanoveného článkem 55, nebo 
jako pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

1. Komise může přijímat prováděcí 
akty s výhradou zmocnění podle článků 55 
a 57. Tyto prováděcí akty mohou být 
přijaty buď jako kodexy sítě na základě 
návrhu předloženého sítí ENTSO pro 
elektřinu nebo, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle čl. 55 odst. 2, 
subjektem EU DSO a agenturou podle 
postupu stanoveného článkem 55, nebo 
jako pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

Or. en

Pozměňovací návrh 1453
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může přijímat akty v 1. Komise může přijímat prováděcí 
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přenesené pravomoci v souladu s 
výhradou zmocnění podle článků 55 a 57. 
Tyto akty v přenesené pravomoci mohou 
být přijaty buď jako kodexy sítě na základě 
návrhu předloženého sítí ENTSO pro 
elektřinu nebo, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle čl. 55 odst. 2, 
subjektem EU DSO a agenturou podle 
postupu stanoveného článkem 55, nebo 
jako pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

akty s výhradou zmocnění podle článků 55 
a 57. Tyto prováděcí akty mohou být 
přijaty buď jako kodexy sítě na základě 
návrhu předloženého sítí ENTSO pro 
elektřinu nebo, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle čl. 55 odst. 2, 
subjektem EU DSO a agenturou podle 
postupu stanoveného článkem 55, nebo 
jako pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

Or. en

Odůvodnění

Ve všech případech, které navrhuje směrnice a které odráží nařízení, je třeba posoudit, v jaké 
míře a jakým způsobem jsou využívány akty v přenesené pravomoci.Z návrhu směrnice jasně 
nevyplývá, na čem se zakládá použití prováděcích aktů (např. formát údajů v článku24 
směrnice) či v jiných případech použití aktů v přenesené pravomoci (článek 61 o agentuře 
ACER nebo článek 63 o kodexech sítě).Proto není jasné, jaké „pravidlo“ bylo použito ke 
stanovení toho, jaký druh aktu bude použit pro konkrétní témata.

Pozměňovací návrh 1454
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s 
výhradou zmocnění podle článků 55 a 57. 
Tyto akty v přenesené pravomoci mohou 
být přijaty buď jako kodexy sítě na základě 
návrhu předloženého sítí ENTSO pro 
elektřinu nebo, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle čl. 55 odst. 2, 
subjektem EU DSO a agenturou podle 
postupu stanoveného článkem 55, nebo 
jako pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

1. Komise může přijímat prováděcí 
akty s výhradou zmocnění podle článků 55 
a 57. Tyto prováděcí akty mohou být 
přijaty buď jako kodexy sítě na základě 
návrhu předloženého sítí ENTSO pro 
elektřinu nebo, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle čl. 55 odst. 2, 
subjektem EU DSO a agenturou podle 
postupu stanoveného článkem 55, nebo 
jako pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

Or. en

Pozměňovací návrh 1455
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Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s výhradou 
zmocnění podle článků 55 a 57. Tyto akty 
v přenesené pravomoci mohou být přijaty 
buď jako kodexy sítě na základě návrhu 
předloženého sítí ENTSO pro elektřinu 
nebo, pokud je tak stanoveno v seznamu 
priorit podle čl. 55 odst. 2, subjektem EU 
DSO a agenturou podle postupu 
stanoveného článkem 55, nebo jako 
pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

1. Komise může přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s výhradou 
zmocnění podle článků 55 a 57. Tyto akty 
v přenesené pravomoci mohou být přijaty 
buď jako kodexy sítě na základě návrhu 
předloženého sítí ENTSO pro elektřinu 
nebo, pokud je tak stanoveno v seznamu 
priorit podle čl. 55 odst. 2, agenturou podle 
postupu stanoveného článkem 55, nebo 
jako pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na vytvoření subjektu EU DSO by měl být vypuštěn, aby se odstranilo riziko střetu 
zájmů.Tento pozměňovací návrh přispívá k souladu s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2 – písm. - a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) být ryze technické povahy

Or. en

Pozměňovací návrh 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zajišťují minimální stupeň 
harmonizace požadované pro dosažení cílů 
tohoto nařízení;

a) zajišťují minimální stupeň
technické harmonizace požadované pro 
dosažení cílů tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 63 týkající se zavedení kodexů 
sítě zahrnujících   následující oblasti:

1. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci pro přesná a 
technicky podrobná pravidla s 
přeshraničním významem v souladu s 
článkem 63 týkající se zavedení kodexů 
sítě. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci pro zavedení kodexu sítě nebo 
pro změnu stávajícího kodexu sítě, 
předloží Komise návrh právního předpisu 
na základě řádného legislativního postupu 
pro přijetí politického rámce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1459
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 63 týkající se zavedení kodexů 
sítě zahrnujících   následující oblasti:

1. Komise je zmocněna zavádět 
kodexy sítě prostřednictvím prováděcích 
aktů přijatých v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 62 odst. 2 v 
následujících oblastech:

Or. en
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Pozměňovací návrh 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 63 týkající se zavedení kodexů 
sítě zahrnujících následující oblasti:

1. Komise je zmocněna na dobu pěti 
let přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 63 týkající se zavedení 
kodexů sítě zahrnujících následující 
oblasti:

Or. en

Pozměňovací návrh 1461
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
63 týkající se zavedení kodexů sítě 
zahrnujících   následující oblasti:

1. Komise je zmocněna přijímat 
prováděcí akty v souladu s článkem 63 
týkající se zavedení kodexů sítě 
zahrnujících následující oblasti:

Or. en

Odůvodnění

Alternativní znění je v souladu s naším komentářem k aktům v přenesené pravomoci, protože 
je třeba posoudit, v jaké míře a jakým způsobem jsou využívány akty v přenesené pravomoc ve 
všech případech, jež navrhuje směrnice a uvažuje toto nařízení.Z návrhu směrnice jasně 
nevyplývá, na čem se zakládá použití prováděcích aktů (např. formát údajů v článku24 
směrnice) či v jiných případech použití aktů v přenesené pravomoci (článek 61 o agentuře 
ACER nebo článek 63 o kodexech sítě).Proto není jasné, jaké „pravidlo“ bylo použito ke 
stanovení toho, jaký druh aktu bude použit pro konkrétní témata.

Pozměňovací návrh 1462
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
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Čl. 55 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
63 týkající se zavedení kodexů sítě 
zahrnujících   následující oblasti:

1. Komise je zmocněna přijímat 
prováděcí akty v souladu s článkem 63 
týkající se zavedení kodexů sítě 
zahrnujících následující oblasti:

Or. en

Pozměňovací návrh 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) pravidla pro přidělování kapacit a 
řízení přetížení včetně omezování výroby 
a redispečinku výroby a poptávky ;

(g) pravidla pro přidělování kapacit a 
řízení přetížení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1464
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) pravidla pro přidělování kapacit a 
řízení přetížení včetně omezování výroby 
a redispečinku výroby a poptávky ;

(g) pravidla pro přidělování kapacit a 
řízení přetížení;

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění textu je v souladu s naším stávajícím postojem, jak je uvedeno v článku 20.

Pozměňovací návrh 1465
Evžen Tošenovský
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Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) pravidla pro přidělování kapacit a 
řízení přetížení včetně omezování výroby 
a redispečinku výroby a poptávky ;

(g) pravidla pro přidělování kapacit a 
řízení přetížení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) pravidla pro přidělování kapacit a 
řízení přetížení včetně omezování výroby 
a redispečinku výroby a poptávky ;

(g) pravidla pro přidělování kapacit a 
řízení přetížení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur přenosových a 
distribučních sazeb a poplatků za 
připojení , včetně místně vztažených 
cenových signálů a pravidel vyrovnávání 
mezi provozovateli přenosových soustav,

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Metody pro stanovování sazeb a síťové poplatky jsou ovlivňovány národními a regionálními 
faktory.Harmonizace síťových poplatků je v rozporu se zásadou subsidiarity.Není proto 
úkolem agentury ACER vydávat doporučení ohledně této záležitosti.

Pozměňovací návrh 1468
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur přenosových a 
distribučních sazeb a poplatků za 
připojení , včetně místně vztažených 
cenových signálů a pravidel vyrovnávání 
mezi provozovateli přenosových soustav,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur přenosových a 
distribučních sazeb a poplatků za 
připojení , včetně místně vztažených 
cenových signálů a pravidel vyrovnávání 
mezi provozovateli přenosových soustav,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Návrh nařízení
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Čl. 55 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur přenosových a 
distribučních sazeb a poplatků za 
připojení , včetně místně vztažených 
cenových signálů a pravidel vyrovnávání 
mezi provozovateli přenosových soustav,

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur 
přenosovýchsazeb, včetně místně 
vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav,

Or. en

Pozměňovací návrh 1471
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur přenosových a 
distribučních sazeb a poplatků za 
připojení , včetně místně vztažených 
cenových signálů a pravidel vyrovnávání 
mezi provozovateli přenosových soustav,

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur 
přenosovýchsazeb, včetně místně 
vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav,

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu regionálních rozdílů a variací se celoevropská harmonizace struktur distribučních 
sazeb nezdá být vhodná.

Pozměňovací návrh 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur přenosových a 
distribučních sazeb a poplatků za 
připojení , včetně místně vztažených 

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur 
přenosovýchsazeb, včetně místně 
vztažených cenových signálů a pravidel 
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cenových signálů a pravidel vyrovnávání 
mezi provozovateli přenosových soustav,

vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav;

Or. en

Pozměňovací návrh 1473
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur přenosových a 
distribučních sazeb a poplatků za 
připojení , včetně místně vztažených 
cenových signálů a pravidel vyrovnávání 
mezi provozovateli přenosových soustav,

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur 
přenosových sazeb a poplatků za 
připojení , včetně místně vztažených 
cenových signálů a pravidel vyrovnávání 
mezi provozovateli přenosových soustav,

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rozmanitým přirozeným aspektům a charakteristikám distribučních sítí v 
členských státech nebude možné provést harmonizaci distribučních sazeb na úrovni EU.Stejný 
argument se vztahuje i k písmenu n) tohoto článku.

Pozměňovací návrh 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur přenosových a 
distribučních sazeb a poplatků za 
připojení , včetně místně vztažených 
cenových signálů a pravidel vyrovnávání 
mezi provozovateli přenosových soustav,

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur 
přenosovýchsazeba poplatků za připojení, 
včetně místně vztažených cenových 
signálů a pravidel vyrovnávání mezi 
provozovateli přenosových soustav,

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k překotnému vývoji energetických systémů nejsou kodexy sítě pro struktury 
distribučních sazeb odůvodněné, neboť mají malý přeshraniční dopad a jsou silně provázané 
s místními zvláštnostmi.

Pozměňovací návrh 1475
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur přenosových a 
distribučních sazeb a poplatků za 
připojení , včetně místně vztažených 
cenových signálů a pravidel vyrovnávání 
mezi provozovateli přenosových soustav,

(k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur 
přenosovýchsazeba poplatků za připojení, 
včetně místně vztažených cenových 
signálů a pravidel vyrovnávání mezi 
provozovateli přenosových soustav,

Or. en

Pozměňovací návrh 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(m) pravidla pro nediskriminační, 
transparentní poskytování nefrekvenčních 
podpůrných služeb, včetně regulace napětí 
v ustáleném stavu, zajištění setrvačnosti, 
dodávek rychlého jalového proudu, 
schopnosti startu ze tmy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
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Čl. 55 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(m) pravidla pro nediskriminační, 
transparentní poskytování nefrekvenčních 
podpůrných služeb, včetně regulace napětí 
v ustáleném stavu, zajištění setrvačnosti, 
dodávek rychlého jalového proudu, 
schopnosti startu ze tmy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1478
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(n) odezvu na straně poptávky, včetně 
agregace, skladování energie a pravidel 
pro omezování spotřeby;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1479
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(n) odezvu na straně poptávky, včetně 
agregace, skladování energie a pravidel 
pro omezování spotřeby;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V tomto nařízení je jednoznačně uvedeno, že pravidla týkající se regionálních operačních 
středisek by měli stanovovat provozovatelé přenosových soustav.Proto není jasné, proč je pro 
regionální operační střediska zapotřebí další právní předpis.Rovněž se domníváme, že 
všechna taková důležitá ustanovení by měla být výslovně uvedena ve znění tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(n) odezvu na straně poptávky, včetně 
agregace, skladování energie a pravidel 
pro omezování spotřeby;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(n) odezvu na straně poptávky, včetně 
agregace, skladování energie a pravidel 
pro omezování spotřeby;

(n) odezvu na straně poptávky, včetně 
agregace a pravidel pro omezování 
spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(na) skladování energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(o) pravidla kybernetické bezpečnosti; 
a

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tématem se zabývá již několik evropských subjektů (např. ENISA) a kodex sítě by se s největší 
pravděpodobností překrýval s jinými předpisy. Informování veřejnosti by se mělo omezit na 
nezbytné minimum.

Pozměňovací návrh 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(o) pravidla kybernetické bezpečnosti; 
a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(p) pravidla týkající se regionálních 
operačních středisek.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Pravidla týkající se regionálních koordinačních středisek samozřejmě spadají pod rámcový 
pokyn pro provoz soustav, neboť poskytují podrobnější informace o tom, jak by měla 
koordinace v praxi probíhat.

Pozměňovací návrh 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(p) pravidla týkající se regionálních 
operačních středisek.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1487
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(pa) skladování energie

Or. en

Pozměňovací návrh 1488
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu a příslušnými 
zúčastněnými subjekty  vypracuje každé 
tři roky seznam priorit stanovující oblasti 
uvedené v odstavci 1 s cílem zahrnout je 
do kodexů sítí při jejich vypracování.

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu a příslušnými 
zúčastněnými subjekty vypracuje každé tři 
roky seznam priorit stanovující oblasti 
uvedené v odstavci 1 s cílem zahrnout je 
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Pokud předmět kodexu sítě přímo souvisí 
s provozem distribuční soustavy a je méně 
důležitý z hlediska přenosové soustavy, 
může Komise požadovat, aby subjekt EU 
DSO pro elektřinu svolal výbor pro 
vypracování návrhu a předložil agentuře 
návrh kodexu sítě namísto sítě ENTSO 
pro elektřinu.

do kodexů sítí při jejich vypracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 1489
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu a příslušnými 
zúčastněnými subjekty  vypracuje každé 
tři roky seznam priorit stanovující oblasti 
uvedené v odstavci 1 s cílem zahrnout je 
do kodexů sítí při jejich vypracování.
Pokud předmět kodexu sítě přímo souvisí 

s provozem distribuční soustavy a je méně 
důležitý z hlediska přenosové soustavy, 
může Komise požadovat, aby subjekt EU 
DSO pro elektřinu svolal výbor pro 
vypracování návrhu a předložil agentuře 
návrh kodexu sítě namísto sítě ENTSO 
pro elektřinu.

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu, subjektem EU 
DSO a příslušnými zúčastněnými subjekty
vypracuje každé tři roky roční seznam 
priorit stanovující oblasti uvedené v 
odstavci 1 a čl. 8 odst. 6 s cílem zahrnout 
je do kodexů sítí při jejich vypracování.

Or. en

Odůvodnění

Články 49—51 tohoto nařízení se zavádí Evropský subjekt sdružující provozovatele 
distribučních soustav.Úkoly související s tímto subjektem proto musí být v souladu s 
ustanovením tohoto článku a také s článkem 53, zejména pokud jde o spolupráci mezi 
provozovateli přepravních soustav a provozovateli distribučních soustav.

Pozměňovací návrh 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset
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Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu a příslušnými 
zúčastněnými subjekty vypracuje každé tři 
roky seznam priorit stanovující oblasti 
uvedené v odstavci 1 s cílem zahrnout je 
do kodexů sítí při jejich 
vypracování. Pokud předmět kodexu sítě 
přímo souvisí s provozem distribuční 
soustavy a je méně důležitý z hlediska 
přenosové soustavy, může Komise 
požadovat, aby subjekt EU DSO pro 
elektřinu svolal výbor pro vypracování 
návrhu a předložil agentuře návrh kodexu 
sítě namísto sítě ENTSO pro elektřinu.

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu a příslušnými 
zúčastněnými subjekty vypracuje každé tři 
roky seznam priorit stanovující oblasti 
uvedené v odstavci 1 s cílem zahrnout je 
do kodexů sítí při jejich vypracování. 
Pokud předmět kodexu sítě přímo souvisí s 
provozem distribuční soustavy a je méně 
důležitý z hlediska přenosové soustavy, 
může Komise požadovat, aby subjekt EU 
DSO pro elektřinu svolal výbor pro 
vypracování návrhu a předložil agentuře 
návrh kodexu sítě namísto sítě ENTSO pro 
elektřinu. Subjekt EU DSO zajistí, aby 
svolaný výbor pro vypracování návrhu 
měl vyvážené geografické zastoupení, a to 
včetně malých či nezávislých 
provozovatelů distribučních soustav, a aby 
se na tento výbor vztahovala pravidla v 
oblasti nezávislosti a předcházení střetu 
zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu a příslušnými 
zúčastněnými subjekty  vypracuje každé 
tři roky seznam priorit stanovující oblasti 
uvedené v odstavci 1 s cílem zahrnout je 
do kodexů sítí při jejich vypracování.
Pokud předmět kodexu sítě přímo souvisí 

s provozem distribuční soustavy a je méně 
důležitý z hlediska přenosové soustavy, 
může Komise požadovat, aby subjekt EU 
DSO pro elektřinu svolal výbor pro 

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu, subjektem EU 
DSO pro elektřinu, jakož i příslušnými 
zúčastněnými subjekty vypracuje každé tři 
roky seznam priorit stanovující oblasti 
uvedené v odstavci 1 s cílem zahrnout je 
do kodexů sítí při jejich vypracování na 
základě podrobné analýzy nákladů a 
přínosů. Pokud předmět kodexu sítě přímo 
souvisí s provozem distribuční soustavy a 
je méně důležitý z hlediska přenosové 
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vypracování návrhu a předložil agentuře 
návrh kodexu sítě namísto sítě ENTSO pro 
elektřinu.

soustavy, může Komise požadovat, aby 
subjekt EU DSO pro elektřinu svolal výbor 
pro vypracování návrhu a předložil 
agentuře návrh kodexu sítě namísto sítě 
ENTSO pro elektřinu.

Or. en

Odůvodnění

Síť ENTSO pro elektřinu a subjekt EU DSO by měly být rovnocenné.Analýza nákladů a 
přínosů je důležitá pro to, aby spotřebitelé měli informace o důvodech vedoucích k přijetí 
rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 1492
Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu a příslušnými 
zúčastněnými subjekty  vypracuje každé 
tři roky seznam priorit stanovující oblasti 
uvedené v odstavci 1 s cílem zahrnout je 
do kodexů sítí při jejich vypracování.
Pokud předmět kodexu sítě přímo souvisí 

s provozem distribuční soustavy a je méně 
důležitý z hlediska přenosové soustavy, 
může Komise požadovat, aby subjekt EU 
DSO pro elektřinu svolal výbor pro 
vypracování návrhu a předložil agentuře 
návrh kodexu sítě namísto sítě ENTSO pro 
elektřinu.

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu, provozovateli 
distribučních soustav a příslušnými 
zúčastněnými subjekty vypracuje každé tři 
roky roční seznam priorit stanovující 
oblasti uvedené v odstavci 1 s cílem 
zahrnout je do kodexů sítí při jejich 
vypracování. Pokud předmět kodexu sítě 
přímo souvisí s provozem distribuční 
soustavy a je méně důležitý z hlediska 
přenosové soustavy, může Komise 
požadovat, aby subjekt EU DSO pro 
elektřinu svolal výbor pro vypracování 
návrhu a předložil agentuře návrh kodexu 
sítě namísto sítě ENTSO pro elektřinu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu a příslušnými 
zúčastněnými subjekty  vypracuje každé
tři roky seznam priorit stanovující oblasti 
uvedené v odstavci 1 s cílem zahrnout je 
do kodexů sítí při jejich vypracování.
Pokud předmět kodexu sítě přímo souvisí 

s provozem distribuční soustavy a je méně 
důležitý z hlediska přenosové soustavy, 
může Komise požadovat, aby subjekt EU 
DSO pro elektřinu svolal výbor pro 
vypracování návrhu a předložil agentuře
návrh kodexu sítě namísto sítě ENTSO pro 
elektřinu.

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu a příslušnými 
zúčastněnými subjekty vypracuje každé tři 
roky seznam priorit stanovující oblasti 
uvedené v odstavci 1 s cílem zahrnout je 
do kodexů sítí při jejich vypracování. 
Pokud předmět kodexu sítě přímo souvisí s 
provozem distribuční soustavy a je méně 
důležitý z hlediska přenosové soustavy, 
může Komise požadovat, aby agentura 
svolala výbor zúčastněných stran a 
předložila návrh kodexu sítě namísto sítě 
ENTSO pro elektřinu.

Or. en

Odůvodnění

Není-li k dispozici subjekt EU DSO, měla by agentura ACER navrhnout a sledovat provádění 
kodexů sítě týkajících se distribučních sítí.Agentura ACER by rovněž měla být kompetentní ke 
svolávání výborů pro vypracování kodexů sítě.Tyto „výbory pro vypracování návrhu“ by se 
měly přejmenovat na „výbory zúčastněných stran“, aby se předešlo jakémukoli nedorozumění 
ohledně jejich úlohy: výbory by měly mít poradní, podpůrnou úlohu, a nikoliv samy 
vypracovávat kodexy sítě.

Pozměňovací návrh 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu a příslušnými 
zúčastněnými subjekty  vypracuje každé 
tři roky seznam priorit stanovující oblasti 
uvedené v odstavci 1 s cílem zahrnout je 
do kodexů sítí při jejich vypracování.
Pokud předmět kodexu sítě přímo souvisí 

s provozem distribuční soustavy a je méně 
důležitý z hlediska přenosové soustavy, 
může Komise požadovat, aby subjekt EU 
DSO pro elektřinu svolal výbor pro 
vypracování návrhu a předložil agentuře 
návrh kodexu sítě namísto sítě ENTSO pro 

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu, subjektem EU 
DSO a příslušnými zúčastněnými subjekty
vypracuje každé tři roky seznam priorit 
stanovující oblasti uvedené v odstavci 1 s 
cílem zahrnout je do kodexů sítí při jejich 
vypracování. Pokud předmět kodexu sítě 
přímo souvisí s provozem distribuční 
soustavy a je méně důležitý z hlediska 
přenosové soustavy, Komise požádá, aby 
subjekt EU DSO pro elektřinu svolal výbor 
pro vypracování návrhu a předložil 
agentuře návrh kodexu sítě namísto sítě 
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elektřinu. ENTSO pro elektřinu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu a příslušnými 
zúčastněnými subjekty  vypracuje každé 
tři roky seznam priorit stanovující oblasti
uvedené v odstavci 1 s cílem zahrnout je
do kodexů sítí při jejich vypracování.
Pokud předmět kodexu sítě přímo souvisí 

s provozem distribuční soustavy a je méně 
důležitý z hlediska přenosové soustavy, 
může Komise požadovat, aby subjekt EU 
DSO pro elektřinu svolal výbor pro 
vypracování návrhu a předložil agentuře 
návrh kodexu sítě namísto sítě ENTSO pro 
elektřinu.

2. Komise po konzultaci s agenturou, 
sítí ENTSO pro elektřinu a příslušnými 
zúčastněnými subjekty vypracuje každé tři 
roky seznam priorit stanovující oblasti, 
které mají být zahrnuty do legislativního 
plánování a do kodexů sítí při jejich 
vypracování. Pokud předmět kodexu sítě 
přímo souvisí s provozem distribuční 
soustavy a je méně důležitý z hlediska 
přenosové soustavy, může Komise 
požadovat, aby subjekt EU DSO pro 
elektřinu svolal výbor pro vypracování 
návrhu a předložil agentuře návrh kodexu 
sítě namísto sítě ENTSO pro elektřinu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1496
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise požádá agenturu, aby jí v 
přiměřené lhůtě ne delší šesti měsíců 
předložila nezávazný rámcový pokyn (dále 
jen nezávazný rámcový pokyn), který 
stanoví jasné a objektivní zásady pro 
vypracování kodexů sítě vztahujících se k 
oblastem určeným v seznamu 
priorit. Žádost Komise může zahrnovat 

3. Komise požádá agenturu, aby jí v 
přiměřené lhůtě ne delší šesti měsíců 
předložila nezávazný rámcový pokyn (dále 
jen nezávazný rámcový pokyn), který 
stanoví jasné a objektivní zásady pro 
vypracování kodexů sítě vztahujících se k 
oblastem určeným v seznamu priorit. 
Žádost Komise může zahrnovat podmínky, 
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podmínky, které má rámcový pokyn 
upravovat. Každý nezávazný rámcový 
pokyn přispívá k integraci 
trhu, nediskriminaci, účinné hospodářské 
soutěži a účelnému fungování trhu. V 
návaznosti na odůvodněnou žádost 
agentury může Komise tuto lhůtu 
prodloužit.

které má rámcový pokyn upravovat. Každý 
nezávazný rámcový pokyn přispívá k lepší 
integraci velkého množství elektřiny 
vyráběné z různých obnovitelných zdrojů 
energie na trhu, nediskriminaci, účinné 
hospodářské soutěži a účelnému fungování 
trhu. V návaznosti na odůvodněnou žádost 
agentury může Komise tuto lhůtu 
prodloužit.

Or. en

Pozměňovací návrh 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura otevřeným a 
transparentním způsobem formálně 
konzultuje nezávazný rámcový pokyn se 
sítí ENTSO pro elektřinu , subjektem EU 
DSO a dalšími zúčastněnými subjekty, a 
to alespoň po dobu dvou měsíců.

4. Agentura otevřeným 
a transparentním způsobem formálně 
konzultuje nezávazný rámcový pokyn se 
sítí ENTSO pro elektřinua dalšími 
zúčastněnými subjekty, a to alespoň po 
dobu dvou měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přispívá k souladu s dalšími pozměňovacími návrhy.Dále aby se 
ujasnily jednotlivé úlohy a povinnosti v souvislosti s vypracováním kodexů sítě, měla by být 
ustanovení o kodexech sítě týkající se distribuční sítě obsažena v jiném pododstavci.Obsah 
tohoto odstavce je tedy omezen na kodexy sítě, jež spadají do oblasti působnosti sítě ENTSO 
pro elektřinu.

Pozměňovací návrh 1498
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura otevřeným a 
transparentním způsobem formálně 

4. Agentura otevřeným 
a transparentním způsobem formálně 
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konzultuje nezávazný rámcový pokyn se 
sítí ENTSO pro elektřinu , subjektem EU 
DSO a dalšími zúčastněnými subjekty, a 
to alespoň po dobu dvou měsíců.

konzultuje nezávazný rámcový pokyn se 
sítí ENTSO pro elektřinua dalšími 
zúčastněnými subjekty, a to alespoň po 
dobu dvou měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 1499
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Domnívá-li se Komise, že 
nezávazný rámcový pokyn nepřispívá 
k integraci trhu, nediskriminaci, účinné 
hospodářské soutěži a řádnému fungování 
trhu, může požádat agenturu, aby 
nezávazný rámcový pokyn v přiměřené 
lhůtě přezkoumala a opětovně jej 
předložila Komisi.

6. Domnívá-li se Komise, že 
nezávazný rámcový pokyn nepřispívá 
k lepší integraci velkého množství 
elektřiny vyráběné z různých 
obnovitelných zdroj energie na trhu,
nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži 
a řádnému fungování trhu, může požádat 
agenturu, aby nezávazný rámcový pokyn v 
přiměřené lhůtě přezkoumala a opětovně 
jej předložila Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise požádá síť ENTSO pro 
elektřinu nebo subjekt EU DSO pro 
elektřinu, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle odstavce 2, aby v 
přiměřené lhůtě ne delší dvanácti měsíců 
předložila agentuře návrh kodexu sítě, 
který je v souladu s příslušným 
nezávazným rámcovým pokynem.

8. Komise požádá síť ENTSO pro 
elektřinu,aby v přiměřené lhůtě ne delší 
dvanácti měsíců předložila 
agentuřenávrhkodexu sítě, který je v 
souladu s příslušným nezávazným 
rámcovým pokynem.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přispívá k souladu s dalšími pozměňovacími návrhy.Dále aby se 
ujasnily jednotlivé úlohy a povinnosti v souvislosti s vypracováním kodexů sítě, měla by být 
ustanovení o kodexech sítě týkající se distribuční sítě obsažena v jiném pododstavci.Obsah 
tohoto odstavce je tedy omezen na kodexy sítě, jež spadají do oblasti působnosti sítě ENTSO 
pro elektřinu.

Pozměňovací návrh 1501
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise požádá síť ENTSO pro 
elektřinu nebo subjekt EU DSO pro 
elektřinu, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle odstavce 2, aby v
přiměřené lhůtě ne delší dvanácti měsíců 
předložila agentuře návrh kodexu sítě, 
který je v souladu s příslušným 
nezávazným rámcovým pokynem.

8. Komise požádá síť ENTSO pro 
elektřinu,aby v přiměřené lhůtě ne delší 
dvanácti měsíců předložila 
agentuřenávrhkodexu sítě, který je v 
souladu s příslušným nezávazným 
rámcovým pokynem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1502
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise požádá síť ENTSO pro 
elektřinu nebo subjekt EU DSO pro 
elektřinu, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle odstavce 2, aby v 
přiměřené lhůtě ne delší dvanácti měsíců 
předložila agentuře návrh kodexu sítě, 
který je v souladu s příslušným 
nezávazným rámcovým pokynem.

8. Komise požádá síť ENTSO pro 
elektřinu nebo subjekt EU DSO pro 
elektřinu, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle odstavce 2, aby v 
přiměřené lhůtě ne delší dvanácti měsíců 
předložila agentuře stanovisko ke kodexu 
sítě, který je v souladu s příslušným 
nezávazným rámcovým pokynem.

Or. en
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Odůvodnění

Články 49—51 tohoto nařízení se zavádí Evropský subjekt sdružující provozovatele 
distribučních soustav.Úkoly tohoto subjektu proto musí být v souladu s ustanovením tohoto 
článku a s článkem 53, zejména pokud jde o spolupráci mezi provozovateli přepravních 
soustav a provozovateli distribučních soustav.

Pozměňovací návrh 1503
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Síť ENTSO pro elektřinu nebo, 
pokud je tak stanoveno v seznamu priorit 
podle odstavce 2, subjekt EU DSO, svolá 
výbor pro vypracovávání návrhu s cílem 
podpořit vypracování kodexu sítě. Výbor 
pro vypracovávání návrhu sestává ze 
zástupců sítě ENTSO pro elektřinu, 
agentury, subjektu EU DSO, případně 
nominovaných organizátorů trhu a
omezeného počtu hlavních dotčených 
zúčastněných subjektů. Síť ENTSO pro 
elektřinu nebo, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle odstavce 2, subjekt 
EU DSO vypracuje na žádost Komise v 
souladu s odstavcem 8 návrhy kodexů sítě 
pro oblasti uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku.

9. Agentura svolá výbor pro 
vypracovávání návrhu s cílem podpořit 
vypracování kodexu sítě. Výbor pro 
vypracovávání návrhu sestává ze zástupců 
sítě ENTSO pro elektřinu, agentury, 
subjektu EU DSO, případně nominovaných 
organizátorů trhu, omezeného počtu 
hlavních dotčených zúčastněných subjektů, 
včetně organizátorů trhu třetích stran, a 
jakýchkoli externích odborníků z řad 
akademické obce či organizací občanské 
společnosti. Agentura vypracuje na žádost 
Komise v souladu s odstavcem 8 návrhy
kodexů sítě pro oblasti uvedené v odstavci 
6 článku a v odstavci 1 tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Články 49—51 tohoto nařízení se zavádí Evropský subjekt sdružující provozovatele 
distribučních soustav.Úkoly tohoto subjektu proto musí být v souladu s ustanovením tohoto 
článku a s článkem 53, zejména pokud jde o spolupráci mezi provozovateli přepravních 
soustav a provozovateli distribučních soustav.

Pozměňovací návrh 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
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Čl. 55 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Síť ENTSO pro elektřinu nebo, 
pokud je tak stanoveno v seznamu priorit 
podle odstavce 2, subjekt EU DSO, svolá 
výbor pro vypracovávání návrhu s cílem 
podpořit vypracování kodexu sítě. Výbor 
pro vypracovávání návrhu sestává ze 
zástupců sítě ENTSO pro elektřinu, 
agentury, subjektu EU DSO, případně 
nominovaných organizátorů trhu a 
omezeného počtu hlavních dotčených 
zúčastněných subjektů. Síť ENTSO pro 
elektřinu nebo, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle odstavce 2, subjekt 
EU DSO vypracuje na žádost Komise v 
souladu s odstavcem 8 návrhy kodexů sítě 
pro oblasti uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku.

9. Síť ENTSO pro elektřinu svolá 
výbor zúčastněných stran s cílem podpořit 
vypracování kodexu sítě. Výbor 
zúčastněných stran sestává ze zástupců 
sítě ENTSO pro elektřinu, agentury a 
dalších zúčastněných subjektů, které 
mohou mít zájem na kodexu sítě, včetně 
provozovatelů distribučních soustav, 
nominovaných organizátorů trhu, 
uživatelů soustav, příslušných 
odvětvových sdružení, odborných subjektů 
a sdružení spotřebitelů. Síť ENTSO pro 
elektřinu vypracuje na žádost Komise 
v souladu s odstavcem 8 návrhy kodexů 
sítě pro oblasti uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation.In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented.Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph.Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Pozměňovací návrh 1505
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Síť ENTSO pro elektřinu nebo, 
pokud je tak stanoveno v seznamu priorit 
podle odstavce 2, subjekt EU DSO, svolá 
výbor pro vypracovávání návrhu s cílem 

9. Síť ENTSO pro elektřinu svolá 
výbor zúčastněných stran s cílem podpořit 
vypracování kodexu sítě. Výbor 
zúčastněných stran sestává ze zástupců 
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podpořit vypracování kodexu sítě. Výbor 
pro vypracovávání návrhu sestává ze 
zástupců sítě ENTSO pro elektřinu, 
agentury, subjektu EU DSO, případně 
nominovaných organizátorů trhu a 
omezeného počtu hlavních dotčených 
zúčastněných subjektů. Síť ENTSO pro 
elektřinu nebo, pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle odstavce 2, subjekt 
EU DSO vypracuje na žádost Komise v 
souladu s odstavcem 8 návrhy kodexů sítě 
pro oblasti uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku.

sítě ENTSO pro elektřinu, agentury a 
dalších zúčastněných subjektů, které 
mohou mít zájem na kodexu sítě, včetně 
provozovatelů distribučních soustav, 
nominovaných organizátorů trhu, 
uživatelů soustav, příslušných 
odvětvových sdružení, odborných subjektů 
a sdružení spotřebitelů. Síť ENTSO pro 
elektřinu vypracuje na žádost Komise v 
souladu s odstavcem 8 návrhy kodexů sítě 
pro oblasti uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1506
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Agentura provede revizi kodexu 
sítě a zajistí , aby byl kodex sítě v souladu 
s příslušným nezávazným rámcovým 
pokynem, přispíval k integraci trhu, 
nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži 
a účelnému fungování trhu, a předloží
revidovaný kodex sítě Komisi ve lhůtě 

šesti měsíců ode dne obdržení návrhu . V 
návrhu předloženém Komisi agentura 
zohlední připomínky vyjádřené všemi 
zúčastněnými stranami během 
vypracovávání návrhu, které vede síť 
ENTSO pro elektřinu nebo subjekt EU 
DSO, a vede s příslušnými zúčastněnými 
subjekty formální konzultace o znění, které 
má být předloženo Komisi.

10. Agentura provede revizi kodexu 
sítě a zajistí , aby byl kodex sítě v souladu 
s příslušným nezávazným rámcovým 
pokynem, přispíval k integraci trhu, 
nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži 
a účelnému fungování trhu. Do čtyř měsíců 
od obdržení poskytne agentura revidovaný 
kodex sítě síti ENTSO pro elektřinu nebo 
subjektu EU DSO. Nesouhlasí-li síť 
ENTSO pro elektřinu nebo subjekt EU 
DSO s revidovaným kodexem sítě, svolá 
výbor pro vypracovávání návrhu uvedený 
v odstavci 9 s cílem podpořit vypracování 
kodexu sítě. Síť ENTSO pro elektřinu 
nebo subjekt EU DSO sdělí své 
připomínky k revidovanému kodexu sítě a 
do dvou měsíců od obdržení revidovaného 
kodexu sítě jej znovu předloží agentuře. 
Agentura předloží revidovaný kodex sítě 
Komisi ve lhůtě jednoho měsíce ode dne 
obdržení revidovaného návrhu. V návrhu 
předloženém Komisi agentura zohlední 
připomínky vyjádřené všemi zúčastněnými 
stranami během vypracovávání návrhu, 
které vede síť ENTSO pro elektřinu nebo 
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subjekt EU DSO, a vede s příslušnými 
zúčastněnými subjekty formální konzultace 
o znění, které má být předloženo Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Agentura provede revizi kodexu 
sítě a zajistí , aby byl kodex sítě v souladu 
s příslušným nezávazným rámcovým 
pokynem, přispíval k integraci trhu, 
nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži 
a účelnému fungování trhu, a předloží
revidovaný kodex sítě Komisi ve lhůtě 

šesti měsíců ode dne obdržení návrhu . V 
návrhu předloženém Komisi agentura 
zohlední připomínky vyjádřené všemi 
zúčastněnými stranami během 
vypracovávání návrhu, které vede síť 
ENTSO pro elektřinu nebo subjekt EU 
DSO, a vede s příslušnými zúčastněnými 
subjekty formální konzultace o znění, které 
má být předloženo Komisi.

10. Agentura provede revizi kodexu 
sítě a zajistí, aby byl kodex sítě 
vypracovaný sítí ENTSO pro elektřinu v 
souladu s příslušným nezávazným 
rámcovým pokynem, přispíval k integraci 
trhu, nediskriminaci, účinné hospodářské 
soutěži a účelnému fungování trhu, a
předloží revidovaný kodex sítě Komisi ve 
lhůtě šesti měsíců ode dne obdržení návrhu
. V návrhu předloženém Komisi agentura 
zohlední připomínky vyjádřené všemi 
zúčastněnými stranami během 
vypracovávání návrhu, které vede síť 
ENTSO pro elektřinu, a vede s příslušnými 
zúčastněnými subjekty formální konzultace 
o znění, které má být předloženo Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přispívá k souladu s dalšími pozměňovacími návrhy.Dále aby se 
ujasnily jednotlivé úlohy a povinnosti v souvislosti s vypracováním kodexů sítě, měla by být 
ustanovení o kodexech sítě týkající se distribuční sítě přesunuta do jiného pododstavce.Obsah 
tohoto odstavce je tedy omezen na kodexy sítě, jež spadají do oblasti působnosti sítě ENTSO 
pro elektřinu.

Pozměňovací návrh 1508
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Agentura provede revizi kodexu 
sítě a zajistí , aby byl kodex sítě v souladu 
s příslušným nezávazným rámcovým 
pokynem, přispíval k integraci trhu, 
nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži 
a účelnému fungování trhu, a předloží
revidovaný kodex sítě Komisi ve lhůtě 

šesti měsíců ode dne obdržení návrhu . V 
návrhu předloženém Komisi agentura 
zohlední připomínky vyjádřené všemi 
zúčastněnými stranami během 
vypracovávání návrhu, které vede síť 
ENTSO pro elektřinu nebo subjekt EU 
DSO, a vede s příslušnými zúčastněnými 
subjekty formální konzultace o znění, které 
má být předloženo Komisi.

10. Agentura provede revizi kodexu 
sítě a zajistí, aby byl kodex sítě 
vypracovaný sítí ENTSO pro elektřinu v 
souladu s příslušným nezávazným 
rámcovým pokynem, přispíval k integraci 
trhu, nediskriminaci, účinné hospodářské 
soutěži a účelnému fungování trhu, a
předloží revidovaný kodex sítě Komisi ve 
lhůtě šesti měsíců ode dne obdržení 
návrhu. V návrhu předloženém Komisi 
agentura zohlední připomínky vyjádřené 
všemi zúčastněnými stranami během 
vypracovávání návrhu, které vede síť 
ENTSO pro elektřinu, a vede s příslušnými 
zúčastněnými subjekty formální konzultace 
o znění, které má být předloženo Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1509
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Agentura provede revizi kodexu 
sítě a zajistí , aby byl kodex sítě v souladu 
s příslušným nezávazným rámcovým 
pokynem, přispíval k integraci trhu, 
nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži 
a účelnému fungování trhu, a předloží
revidovaný kodex sítě Komisi ve lhůtě 

šesti měsíců ode dne obdržení návrhu . V 
návrhu předloženém Komisi agentura 
zohlední připomínky vyjádřené všemi 
zúčastněnými stranami během 
vypracovávání návrhu, které vede síť 
ENTSO pro elektřinu nebo subjekt EU 
DSO, a vede s příslušnými zúčastněnými 
subjekty formální konzultace o znění, 
které má být předloženo Komisi.

10. Agentura zajistí, aby byl kodex v 
souladu s příslušným nezávazným 
rámcovým pokynem, přispíval k lepší 
integraci velkého množství elektřiny 
vyráběné z různých obnovitelných zdrojů 
energie na trhu, nediskriminaci, účinné 
hospodářské soutěži a účelnému fungování 
trhu, a předloží návrh kodexu sítě Komisi
ve lhůtě šesti měsíců ode dne obdržení 
stanoviska. V návrhu předloženém Komisi 
agentura zohlední připomínky vyjádřené 
všemi zúčastněnými stranami během 
vypracovávání návrhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1510
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Pokud síť ENTSO pro elektřinu
nebo subjekt EU DSO  nevypracují kodex 

sítě ve lhůtě stanovené Komisí podle 
odstavce 8, může Komise požádat 
agenturu, aby připravila návrh kodexu sítě 
na základě příslušného nezávazného 
rámcového pokynu. Agentura může podle 
tohoto odstavce v průběhu přípravy kodexu 
sítě zahájit další konzultace. Agentura 
předloží návrh kodexu sítě připravený 
podle tohoto odstavce Komisi, přičemž 
může doporučit jeho přijetí.

11. Pokud síť ENTSO pro elektřinu
nevypracuje stanovisko ve lhůtě stanovené 
Komisí podle odstavce 8, může Komise 
požádat agenturu, aby připravila návrh 
kodexu sítě na základě příslušného 
nezávazného rámcového pokynu bez 
stanoviska sítě ENTSO pro elektřinu. 
Agentura může podle tohoto odstavce v 
průběhu přípravy kodexu sítě zahájit další 
konzultace. Agentura předloží návrh 
kodexu sítě připravený podle tohoto 
odstavce Komisi, přičemž může doporučit 
jeho přijetí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1511
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Pokud síť ENTSO pro elektřinu
nebo subjekt EU DSO  nevypracují kodex 

sítě ve lhůtě stanovené Komisí podle 
odstavce 8, může Komise požádat 
agenturu, aby připravila návrh kodexu sítě 
na základě příslušného nezávazného 
rámcového pokynu. Agentura může podle 
tohoto odstavce v průběhu přípravy kodexu 
sítě zahájit další konzultace. Agentura 
předloží návrh kodexu sítě připravený 
podle tohoto odstavce Komisi, přičemž 
může doporučit jeho přijetí.

11. Pokud síť ENTSO pro elektřinu
nevypracuje kodex sítě ve lhůtě stanovené 
Komisí podle odstavce 8, může Komise 
požádat agenturu, aby připravila návrh 
kodexu sítě na základě příslušného 
nezávazného rámcového pokynu. Agentura 
může podle tohoto odstavce v průběhu 
přípravy kodexu sítě zahájit další 
konzultace. Agentura předloží návrh 
kodexu sítě připravený podle tohoto 
odstavce Komisi, přičemž může doporučit 
jeho přijetí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Pokud síť ENTSO pro elektřinu
nebo subjekt EU DSO  nevypracují kodex 

sítě ve lhůtě stanovené Komisí podle 
odstavce 8, může Komise požádat 
agenturu, aby připravila návrh kodexu sítě
na základě příslušného nezávazného 
rámcového pokynu. Agentura může podle 
tohoto odstavce v průběhu přípravy kodexu 
sítě zahájit další konzultace. Agentura 
předloží návrh kodexu sítě připravený 
podle tohoto odstavce Komisi, přičemž 
může doporučit jeho přijetí.

11. Pokud síť ENTSO pro elektřinu
nevypracuje kodex sítě ve lhůtě stanovené 
Komisí podle odstavce 8, může Komise 
požádat agenturu, aby připravila návrh 
kodexu sítě na základě příslušného 
nezávazného rámcového pokynu. Agentura 
může podle tohoto odstavce v průběhu 
přípravy kodexu sítě zahájit další 
konzultace. Agentura předloží návrh 
kodexu sítě připravený podle tohoto 
odstavce Komisi, přičemž může doporučit 
jeho přijetí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přispívá k souladu s dalšími pozměňovacími návrhy.Dále aby se 
ujasnily jednotlivé úlohy a povinnosti v souvislosti s vypracováním kodexů sítě, měla by být 
ustanovení o kodexech sítě týkající se distribuční sítě přesunuta do jiného pododstavce.Obsah 
tohoto odstavce je tedy omezen na kodexy sítě, jež spadají do oblasti působnosti sítě ENTSO 
pro elektřinu.

Pozměňovací návrh 1513
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Pokud síť ENTSO pro elektřinu 
nebo subjekt EU DSO nevypracovaly   

kodex sítě nebo agentura nevypracovala 
návrh kodexu sítě, jak je uvedeno v 
odstavci 11 tohoto článku, nebo na 
doporučení agentury podle odstavce 10 
tohoto článku, může Komise z vlastního 

12. Pokud agentura nevypracovala 
návrh kodexu sítě, jak je uvedeno 
v odstavci 11 tohoto článku, nebo na 
doporučení agentury podle odstavce 10 
tohoto článku, může Komise z vlastního 
podnětu přijmout jeden nebo více kodexů 
sítě pro oblasti uvedené na seznamu 
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podnětu přijmout jeden nebo více kodexů 
sítě pro oblasti uvedené na seznamu v 
odstavci 1.

v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1514
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Pokud síť ENTSO pro elektřinu
nebo subjekt EU DSO nevypracovaly   

kodex sítě nebo agentura nevypracovala 
návrh kodexu sítě, jak je uvedeno v 
odstavci 11 tohoto článku, nebo na 
doporučení agentury podle odstavce 10 
tohoto článku, může Komise z vlastního 
podnětu přijmout jeden nebo více kodexů 
sítě pro oblasti uvedené na seznamu v 
odstavci 1.

12. Pokud síť ENTSO pro elektřinu
nevypracovala kodex sítě nebo agentura 
nevypracovala návrh kodexu sítě, jak je 
uvedeno v odstavci 11 tohoto článku, nebo 
na doporučení agentury podle odstavce 10 
tohoto článku, může Komise z vlastního 
podnětu přijmout jeden nebo více kodexů 
sítě pro oblasti uvedené na seznamu v 
odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Pokud síť ENTSO pro elektřinu
nebo subjekt EU DSO nevypracovaly   

kodex sítě nebo agentura nevypracovala 
návrh kodexu sítě, jak je uvedeno v 
odstavci 11 tohoto článku, nebo na 
doporučení agentury podle odstavce 10 
tohoto článku, může Komise z vlastního 
podnětu přijmout jeden nebo více kodexů 
sítě pro oblasti uvedené na seznamu v 
odstavci 1.

12. Pokud síť ENTSO pro 
elektřinu nebo agentura nevypracovaly
kodex sítě nebo agentura nevypracovala 
návrh kodexu sítě, jak je uvedeno v 
odstavci 11 tohoto článku, nebo na 
doporučení agentury podle odstavce 10 
tohoto článku, může Komise z vlastního 
podnětu přijmout jeden nebo více kodexů 
sítě pro oblasti uvedené na seznamu v 
odstavci 1.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přispívá k souladu s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Navrhne-li Komise přijetí kodexu z 
vlastního podnětu, konzultuje návrh 
kodexu s agenturou, se sítí ENTSO pro 
elektřinu a se všemi příslušnými 
zúčastněnými subjekty po dobu nejméně 
dvou měsíců.

13. Navrhne-li Komise přijetí kodexu z 
vlastního podnětu, konzultuje návrh 
kodexu s agenturou, se sítí ENTSO pro 
elektřinu, se subjektem EU DSO a se 
všemi příslušnými zúčastněnými subjekty 
po dobu nejméně dvou měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 1517
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Navrhne-li Komise přijetí kodexu z 
vlastního podnětu, konzultuje návrh 
kodexu s agenturou, se sítí ENTSO pro 
elektřinu a se všemi příslušnými 
zúčastněnými subjekty po dobu nejméně 
dvou měsíců.

13. Navrhne-li Komise přijetí kodexu z 
vlastního podnětu, konzultuje návrh 
kodexu s agenturou, se sítí ENTSO pro 
elektřinu, se subjektem EU DSO a se 
všemi příslušnými zúčastněnými subjekty 
po dobu nejméně dvou měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a. Pokud předmět kodexu sítě přímo 
souvisí s provozem distribuční soustavy a 
je méně důležitý z hlediska přenosové 
soustavy a pokud je tak stanoveno v 
seznamu priorit podle odstavce 2, předloží 
agentura Komisi návrh kodexu sítě v 
přiměřené lhůtě ne delší dvanácti měsíců.
Agentura svolá výbor zúčastněných stran 
s cílem podpořit vypracování kodexu sítě.
Výbor zúčastněných stran sestává ze 
zástupců agentury, sítě ENTSO pro 
elektřinu a dalších zúčastněných subjektů, 
které mohou mít zájem na kodexu sítě, 
včetně provozovatelů distribučních 
soustav, nominovaných organizátorů 
trhu, uživatelů soustav, příslušných 
odvětvových sdružení, odborných subjektů 
a spotřebitelských platforem. Agentura 
zajistí, aby byl kodex sítě v souladu s 
příslušným nezávazným rámcovým 
pokynem a přispíval k integraci trhu, 
nediskriminaci, účinné hospodářské 
soutěži a účelnému fungování trhu, a 
předloží kodex sítě Komisi. V návrhu 
předloženém Komisi agentura zohlední 
připomínky vyjádřené všemi zúčastněnými 
stranami během vypracovávání návrhu a 
vede s příslušnými zúčastněnými subjekty 
formální konzultace o znění, které má být 
předloženo Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vysvětluje postup vypracovávání kodexů sítě týkajících se 
distribuční sítě.Není-li k dispozici subjekt EU DSO, měla by agentura ACER navrhnout a 
sledovat provádění kodexů sítě týkajících se distribučních sítí.Agentura ACER by rovněž měla 
být kompetentní ke svolávání „výborů pro vypracovávání návrhu“ (přejmenovaných na 
„výbory zúčastněných stran“) s cílem podpořit vypracování kodexu sítě.

Pozměňovací návrh 1519
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 14



PE610.751v01-00 88/117 AM\1134764CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Tímto článkem není dotčeno právo 
Komise přijímat a měnit rámcové pokyny 
podle článku 57. Není jím dotčena 
možnost, aby síť ENTSO pro 
elektřinuvypracovalanezávazné pokyny v 
oblastech stanovených v odstavci 1 za 
předpokladu, že nezahrnují oblasti, jichž se 
týká žádost předložená síti Komisí.  Tyto 
pokyny jsou předkládány agentuře, která k 
nim vydá stanovisko. Síť ENTSO pro 
elektřinu toto stanovisko náležitě zohlední.

14. Tímto článkem není dotčeno právo 
Komise přijímat a měnit rámcové pokyny 
podle článku 57. Není jím dotčena 
možnost, aby síť ENTSO pro elektřinu a 
subjekt EU DSO vypracovaly nezávazné 
pokyny v oblastech stanovených v odstavci 
1 za předpokladu, že nezahrnují oblasti, 
jichž se týká žádost předložená síti Komisí. 
Tyto pokyny jsou předkládány agentuře, 
která k nim vydá stanovisko. Síť ENTSO 
pro elektřinu a subjekt EU DSO toto 
stanovisko náležitě zohlední.

Or. en

Odůvodnění

Články 49—51 tohoto nařízení se zavádí Evropský subjekt sdružující provozovatele 
distribučních soustav.Úkoly tohoto subjektu proto musí být v souladu s ustanovením tohoto 
článku a s článkem 53, zejména pokud jde o spolupráci mezi provozovateli přepravních 
soustav a provozovateli distribučních soustav.

Pozměňovací návrh 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 63 týkající se změn kodexů sítě 
postupem podle článku 55. Změny může 
agentura navrhnout rovněž postupem 
stanoveným v odstavcích 2 až 4 tohoto 
článku.

1. Před přijetím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 63 
týkajících se změn kodexů sítě postupem 
podle článku 55 Komise předloží 
legislativní návrh obecného politického 
rámce. Změny může agentura navrhnout 
rovněž postupem stanoveným v odstavcích 
2 až 4 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1521
Zdzisław Krasnodębski
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Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
63 týkající se změn kodexů sítě postupem 
podle článku 55. Změny může agentura 
navrhnout rovněž postupem stanoveným v 
odstavcích 2 až 4 tohoto článku.

1. Komise je zmocněna přijímat 
prováděcí akty regulatorním postupem 
podle čl. 62 odst. 2 týkající se změn 
kodexů sítě postupem podle článku 55. 
Změny může agentura navrhnout rovněž 
postupem stanoveným v odstavcích 2 až 4 
tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1522
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
63 týkající se změn kodexů sítě postupem 
podle článku 55. Změny může agentura 
navrhnout rovněž postupem stanoveným v 
odstavcích 2 až 4 tohoto článku.

1. Komise je zmocněna přijímat 
prováděcí akty v souladu s článkem 63 
týkající se změn kodexů sítě postupem 
podle článku 55. Změny může agentura 
navrhnout rovněž postupem stanoveným v 
odstavcích 2 až 4 tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Ve všech případech, které navrhuje směrnice a které odráží nařízení, je třeba posoudit, v jaké 
míře a jakým způsobem jsou využívány akty v přenesené pravomoci.Z návrhu směrnice jasně 
nevyplývá, na čem se zakládá použití prováděcích aktů (např. formát údajů v článku24 
směrnice) či v jiných případech použití aktů v přenesené pravomoci (článek 61 o agentuře 
ACER nebo článek 63 o kodexech sítě).Proto není jasné, jaké „pravidlo“ bylo použito ke 
stanovení toho, jaký druh aktu bude použit pro konkrétní témata.

Pozměňovací návrh 1523
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
63 týkající se změn kodexů sítě postupem 
podle článku 55. Změny může agentura 
navrhnout rovněž postupem stanoveným v 
odstavcích 2 až 4 tohoto článku.

1. Komise je zmocněna přijímat 
prováděcí akty v souladu s článkem 63 
týkající se změn kodexů sítě postupem 
podle článku 55. Změny může agentura 
navrhnout rovněž postupem stanoveným v 
odstavcích 2 až 4 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1524
Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrh změn kteréhokoliv kodexu 
sítě přijatého podle článku 55 může 
agentuře předložit subjekt, který může mít 
zájem na tomto kodexu sítě, včetně sítě 
ENTSO pro elektřinu, subjektu EU 
DSO, provozovatelů přenosových soustav, 
uživatelů soustav a spotřebitelů. Agentura 
může navrhnout změny rovněž z vlastního 
podnětu.

2. Návrh změn kteréhokoliv kodexu 
sítě přijatého podle článku 55 může 
agentuře předložit subjekt, který může mít 
zájem na tomto kodexu sítě, včetně sítě 
ENTSO pro elektřinu, subjektu EU DSO,
provozovatelů přenosových soustav, 
provozovatelů distribučních soustav, 
uživatelů soustav a spotřebitelů. Agentura 
může navrhnout změny rovněž z vlastního 
podnětu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1525
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrh změn kteréhokoliv kodexu 
sítě přijatého podle článku 55 může 
agentuře předložit subjekt, který může mít 
zájem na tomto kodexu sítě, včetně sítě 
ENTSO pro elektřinu, subjektu EU 

2. Návrh změn kteréhokoliv kodexu 
sítě přijatého podle článku 55 může 
agentuře předložit subjekt, který může mít 
zájem na tomto kodexu sítě, včetně sítě 
ENTSO pro elektřinu, subjektu EU DSO,
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DSO, provozovatelů přenosových soustav, 
uživatelů soustav a spotřebitelů. Agentura 
může navrhnout změny rovněž z vlastního 
podnětu.

provozovatelů přenosových a 
distribučních soustav, uživatelů soustav a 
spotřebitelů. Agentura může navrhnout 
změny rovněž z vlastního podnětu.

Or. en

Odůvodnění

Tak jako byl přidán nový subjekt DSO, měli by zde být zmíněni i provozovatelé distribučních 
soustav.

Pozměňovací návrh 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrh změn kteréhokoliv kodexu 
sítě přijatého podle článku 55 může 
agentuře předložit subjekt, který může mít 
zájem na tomto kodexu sítě, včetně sítě 
ENTSO pro elektřinu, subjektu EU 
DSO, provozovatelů přenosových soustav, 
uživatelů soustav a spotřebitelů. Agentura 
může navrhnout změny rovněž z vlastního 
podnětu.

2. Návrh změn kteréhokoliv kodexu 
sítě přijatého podle článku 55 může 
agentuře předložit subjekt, který může mít 
zájem na tomto kodexu sítě, včetně sítě 
ENTSO pro elektřinu, subjektu EU DSO,
provozovatelů přenosových a 
distribučních soustav, uživatelů soustav a 
spotřebitelů. Agentura může navrhnout 
změny rovněž z vlastního podnětu.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé distribučních soustav se musejí podílet na vypracovávání.

Pozměňovací návrh 1527
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrh změn kteréhokoliv kodexu 
sítě přijatého podle článku 55 může 
agentuře předložit subjekt, který může mít 
zájem na tomto kodexu sítě, včetně sítě 

2. Návrh změn kteréhokoliv kodexu 
sítě přijatého podle článku 55 může 
agentuře předložit subjekt, který může mít 
zájem na tomto kodexu sítě, včetně sítě 
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ENTSO pro elektřinu, subjektu EU DSO,
provozovatelů přenosových soustav, 
uživatelů soustav a spotřebitelů. Agentura 
může navrhnout změny rovněž z vlastního 
podnětu.

ENTSO pro elektřinu, provozovatelů 
přenosových soustav, provozovatelů 
distribučních soustav, uživatelů soustav a 
spotřebitelů. Agentura může navrhnout 
změny rovněž z vlastního podnětu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrh změn kteréhokoliv kodexu 
sítě přijatého podle článku 55 může 
agentuře předložit subjekt, který může mít 
zájem na tomto kodexu sítě, včetně sítě 
ENTSO pro elektřinu, subjektu EU DSO,
provozovatelů přenosových soustav, 
uživatelů soustav a spotřebitelů. Agentura 
může navrhnout změny rovněž z vlastního 
podnětu.

2. Návrh změn kteréhokoliv kodexu 
sítě přijatého podle článku 55 může 
agentuře předložit subjekt, který může mít 
zájem na tomto kodexu sítě, včetně sítě 
ENTSO pro elektřinu, provozovatelů 
přenosových soustav, provozovatelů 
distribučních soustav, uživatelů soustav a 
spotřebitelů. Agentura může navrhnout 
změny rovněž z vlastního podnětu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přispívá k souladu s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1529
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může přijmout akty v 
přenesené pravomoci ve formě rámcových 
pokynů v oblastech, v nichž by tyto akty 
mohly být také vypracovány postupem pro 
kodexy sítě podle čl. 55 odst. 1.

2. Komise může přijmout akty v 
přenesené pravomoci ve formě rámcových 
pokynů v oblastech, v nichž by tyto akty 
mohly být také vypracovány postupem pro 
kodexy sítě podle čl. 55 odst. 1. Tyto 
rámcové pokyny se přijímají ve formě 
prováděcích aktů přezkumným postupem 
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podle čl. 62 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1530
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může přijmout akty v 
přenesené pravomoci ve formě rámcových 
pokynů v oblastech, v nichž by tyto akty 
mohly být také vypracovány postupem pro 
kodexy sítě podle čl. 55 odst. 1.

2. Komise může přijmout prováděcí 
akty ve formě rámcových pokynů v 
oblastech, v nichž by tyto akty mohly být 
také vypracovány postupem pro kodexy 
sítě podle čl. 55 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Ve všech případech, které navrhuje směrnice a které odráží nařízení, je třeba posoudit, v jaké 
míře a jakým způsobem jsou využívány akty v přenesené pravomoci.Z návrhu směrnice jasně 
nevyplývá, na čem se zakládá použití prováděcích aktů (např. formát údajů v článku24 
směrnice) či v jiných případech použití aktů v přenesené pravomoci (článek 61 o agentuře 
ACER nebo článek 63 o kodexech sítě).Proto není jasné, jaké „pravidlo“ bylo použito ke 
stanovení toho, jaký druh aktu bude použit pro konkrétní témata.

Pozměňovací návrh 1531
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může přijmout akty v 
přenesené pravomoci ve formě rámcových 
pokynů v oblastech, v nichž by tyto akty 
mohly být také vypracovány postupem pro 
kodexy sítě podle čl. 55 odst. 1.

2. Komise může přijmout prováděcí 
akty ve formě rámcových pokynů v 
oblastech, v nichž by tyto akty mohly být 
také vypracovány postupem pro kodexy 
sítě podle čl. 55 odst. 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1532
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rámcové pokyny mohou rovněž stanovit 
vhodná pravidla týkající se poplatků 
uložených výrobcům, skladování energie a 
zákazníkům (zatížení) podle 

systémů distribučních a přenosových sazeb 
jednotlivých členských států a režimů 
připojení , včetně promítnutí vzájemného 
vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav do 
vnitrostátních síťových poplatků a 
poskytnutí vhodných a účinných místně 
vztažených cenových signálů, v souladu se 
zásadami stanovenými v článku 16.

Rámcové pokyny mohou rovněž stanovit 
vhodná pravidla týkající se poplatků 
uložených výrobcům, skladování energie
a zákazníkům (zatížení) podle 
systémů distribučních a přenosových sazeb 
jednotlivých členských států a režimů 
připojení, včetně promítnutí vzájemného 
vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav do 
vnitrostátních síťových poplatků, zamezení 
poplatkům, které neodrážejí náklady a 
přínosy aktivních spotřebitelů, a 
poskytnutí vhodných a účinných místně 
vztažených cenových signálů, s výjimkou 
aktivních spotřebitelů, v souladu se 
zásadami stanovenými v článku 16.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s ustanoveními článku 16 a s pozměňovacími 
návrhy k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rámcové pokyny mohou rovněž stanovit 
vhodná pravidla  týkající se poplatků 
uložených výrobcům, skladování energie
a zákazníkům   (zatížení) podle systémů
distribučních a přenosových sazeb 

jednotlivých členských států a režimů 
připojení , včetně promítnutí vzájemného 
vyrovnávacího mechanismu mezi 

Rámcové pokyny mohou rovněž stanovit 
vhodná pravidla týkající sepoplatků 
uložených výrobcům, skladování 
energiea zákazníkům(zatížení) podle 
systémů přenosovýchsazeb jednotlivých 
členských států a režimů připojení , včetně 
promítnutí vzájemného vyrovnávacího 
mechanismu mezi provozovateli 
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provozovateli přenosových soustav do 
vnitrostátních síťových poplatků a 
poskytnutí vhodných a účinných místně 
vztažených cenových signálů, v souladu se 
zásadami stanovenými v článku 16.

přenosových soustav do vnitrostátních 
síťových poplatků a poskytnutí vhodných a 
účinných místně vztažených cenových 
signálů, v souladu se zásadami 
stanovenými v článku 16.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k překotnému vývoji energetických systémů nejsou kodexy sítě pro struktury 
distribučních sazeb odůvodněné, neboť mají malý přeshraniční dopad a jsou silně provázané 
s místními zvláštnostmi.

Pozměňovací návrh 1534
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rámcové pokyny mohou rovněž stanovit 
vhodná pravidla  týkající se poplatků 
uložených výrobcům, skladování energie
a zákazníkům   (zatížení) podle systémů
distribučních a přenosových sazeb 

jednotlivých členských států a režimů 
připojení , včetně promítnutí vzájemného 
vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav do 
vnitrostátních síťových poplatků a 
poskytnutí vhodných a účinných místně 
vztažených cenových signálů, v souladu se 
zásadami stanovenými v článku 16.

Rámcové pokyny mohou rovněž stanovit 
vhodná pravidlatýkající sepoplatků 
uložených výrobcům,skladování 
energieazákazníkům(zatížení) podle 
systémů přenosovýchsazeb jednotlivých 
členských státůa režimů připojení, včetně 
promítnutí vzájemného vyrovnávacího 
mechanismu mezi provozovateli 
přenosových soustav do vnitrostátních 
síťových poplatků a poskytnutí vhodných a 
účinných místně vztažených cenových 
signálů, v souladu se zásadami 
stanovenými v článku 16.

Or. en

Odůvodnění

Navržené alternativní znění je v souladu s naším postojem k harmonizaci distribučních sazeb, 
jak je uvedeno v článku 55 nařízení.

Pozměňovací návrh 1535
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
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Čl. 57 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rámcové pokyny mohou rovněž stanovit 
vhodná pravidla  týkající se poplatků 
uložených výrobcům, skladování energie
a zákazníkům   (zatížení) podle systémů
distribučních a přenosových sazeb 

jednotlivých členských států a režimů 
připojení , včetně promítnutí vzájemného 
vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav do 
vnitrostátních síťových poplatků a 
poskytnutí vhodných a účinných místně 
vztažených cenových signálů, v souladu se 
zásadami stanovenými v článku 16.

Rámcové pokyny mohou rovněž stanovit 
vhodná pravidlatýkající sepoplatků 
uložených výrobcům,skladování 
energieazákazníkům(zatížení) podle 
systémů přenosovýchsazeb jednotlivých 
členských státůa režimů připojení, včetně 
promítnutí vzájemného vyrovnávacího 
mechanismu mezi provozovateli 
přenosových soustav do vnitrostátních 
síťových poplatků a poskytnutí vhodných a 
účinných místně vztažených cenových 
signálů, v souladu se zásadami 
stanovenými v článku 16.

Or. en

Pozměňovací návrh 1536
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podrobnosti týkající se pravidel pro 
investiční pobídky v souvislosti s kapacitou 
propojovacího vedení, včetně místně 
vztažených cenových signálů;

b) podrobnosti týkající se pravidel pro 
investiční pobídky v souvislosti s kapacitou 
propojovacího vedení, včetně kapacity pro 
skladování energie, včetně místně 
vztažených cenových signálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Při přijímání nebo změně 
rámcových pokynů Komise vede 

7. Při přijímání nebo změně 
rámcových pokynů Komise vede 
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konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 
případně jinými zúčastněnými subjekty.

konzultace s agenturou, se sítí ENTSO pro 
elektřinu, subjektem EU DSO a případně 
jinými zúčastněnými subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1538
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Při přijímání nebo změně 
rámcových pokynů Komise vede 
konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 
případně jinými zúčastněnými subjekty.

7. Při přijímání nebo změně 
rámcových pokynů Komise vede 
konzultace s agenturou, se sítí ENTSO pro 
elektřinu, subjektem EU DSO a případně 
jinými zúčastněnými subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Články 49—51 tohoto nařízení se zavádí Evropský subjekt sdružující provozovatele 
distribučních soustav.Úkoly tohoto subjektu proto musí být v souladu s ustanovením tohoto 
článku a s článkem 53, zejména pokud jde o spolupráci mezi provozovateli přepravních 
soustav a provozovateli distribučních soustav.

Pozměňovací návrh 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Při přijímání nebo změně 
rámcových pokynů Komise vede 
konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 
případně jinými zúčastněnými subjekty.

7. Při přijímání nebo změně 
rámcových pokynů Komise vede 
konzultace s agenturou, se sítí ENTSO pro 
elektřinu, subjektem EU DSO a případně 
jinými zúčastněnými subjekty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1540
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 58 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo členských států přijmout podrobnější 
opatření

Právo členských států přijmout podrobnější 
opatření nebo účinnější tržní řešení

Or. en

Pozměňovací návrh 1541
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením nejsou dotčena práva 
členských států zachovávat a zavádět 
opatření obsahující podrobnější předpisy, 
než které jsou stanoveny v tomto nařízení, 
v rámcových pokynech podle článku 
55, nebo v kodexech sítě uvedených v 
článku 56 za předpokladu, že tato opatření 
neohrožují účinnost právních předpisů 
Unie .

Tímto nařízením nejsou dotčena práva 
členských států zachovávat a zavádět 
opatření obsahující podrobnější předpisy
nebo opatření obsahující účinnější tržní 
řešení, pokud jde o dosažení celkových 
cílů tohoto nařízení stanovených v článku 
1, než která jsou stanovena v tomto 
nařízení, v rámcových pokynech podle 
článku 55, nebo v kodexech sítě uvedených 
v článku 56 za předpokladu, že tato 
opatření neohrožují účinnost právních 
předpisů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1542
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) investice musí posílit hospodářskou 
soutěž v oblasti dodávání elektřiny;

(a) investice musí posílit hospodářskou 
soutěž v oblasti dodávání elektřiny a u 
projektů zadaných po 1. lednu 2019 
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musí konkrétně zahrnovat skladování 
energie na jednom nebo obou koncích 
propojovacího vedení, pokud skladování 
energie představuje nízkonákladovou 
alternativu k investicím do propojovací 
kapacity;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy 
předloženými k ustanovením, která Komise pozměnila.

Pozměňovací návrh 1543
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o výjimce podle odstavců 1, 2 
a 3 je v každém jednotlivém případě 
přijímáno regulačními orgány dotčených 
členských států. Výjimka se může týkat 
celé kapacity nového propojovacího vedení 
nebo stávajícího propojovacího vedení s 
podstatně zvýšenou kapacitou, nebo 
jejíčásti.

Rozhodnutí o výjimce podle odstavců 1, 2 
a 3 je v každém jednotlivém případě 
přijímáno regulačními orgány dotčených 
členských států. Výjimka se může týkat 
celé kapacity či smluvní kapacity pro 
skladování energie nového propojovacího 
vedení nebo stávajícího propojovacího 
vedení s podstatně zvýšenou kapacitou
nebo jejich části.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy 
předloženými k ustanovením, která Komise pozměnila.

Pozměňovací návrh 1544
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při rozhodování o udělení výjimky se v Při rozhodování o udělení výjimky se v 
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každém jednotlivém případě posuzuje 
potřeba stanovit podmínky ohledně délky 
trvání výjimky a nediskriminačního 
přístupu k propojovacímu vedení. Při 
rozhodování o těchto podmínkách je 
zohledněna zejména další kapacita, která 
má být vybudována, nebo změna stávající
kapacity, časový horizont projektu a 
vnitrostátní podmínky.

každém jednotlivém případě posuzuje 
potřeba stanovit podmínky ohledně délky 
trvání výjimky a nediskriminačního 
přístupu k propojovacímu vedení. Při 
rozhodování o těchto podmínkách je 
zohledněna zejména další kapacita nebo 
smluvní kapacita pro skladování energie, 
která má být vybudována, nebo změna 
stávající kapacity, časový horizont projektu 
a vnitrostátní podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy 
předloženými k ustanovením, která Komise pozměnila.

Pozměňovací návrh 1545
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Komise je zmocněna přijímat   
akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 63 týkající se přijetí rámcových 
pokynů k uplatňování podmínek 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku a 
stanovit postup pro uplatňování odstavců 
4, 7, 8 , 9 a 10 tohoto článku.

11. Komise může přijímat rámcové 
pokyny k uplatňování podmínek 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku a ke 
stanovení postupu pro uplatňování 
odstavců 4, 7, 8 , 9 a 10 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Návrh nařízení
Článek 60 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 60a

Spolupráce se třetími zeměmi
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Ve spojení s tímto nařízením Komise 
vytvoří mechanismy na podporu 
spolupráce a integrace trhů se třetími 
zeměmi, které jsou fyzicky provázané s 
trhem EU s elektrickou energií.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být dosaženo cílů a ambicí energetické unie, je třeba usilovat o spolupráci s příslušnými 
třetími zeměmi, které jsou fyzicky provázané s trhem EU s elektrickou energií.To je přínosné 
pro všechny zúčastněné strany a může přispět k zabezpečení dodávek energie, k energetické 
účinnosti a budoucímu přechodu na nízkouhlíkové zdroje energie v Unii.

Pozměňovací návrh 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Článek 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 61a

Účast třetích zemí

1.Třetí země se mohou účastnit vnitřního 
trhu s elektřinou pod podmínkou, že 
uzavřely dohody s Unií, na základě 
kterých přijaly a uplatňují alespoň:

a) hlavní práva a povinnosti stanovené v 
[nařízení o vnitřním trhu s elektřinou a 
aktech v přenesené pravomoci a 
prováděcích aktech přijatých na jeho 
základě];

b) hlavní práva a povinnosti stanovené ve 
[směrnici o vnitřním trhu s elektřinou];

c) pravidla pro kontrolu státní podpory v 
energetice podle článků 107 až 109 
SFEU;

d) pravidla pro koordinovaný dozor nad 
integritou a transparentností trhu, jak je 
stanoveno v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 1227/2011 ze dne 25. 
října 2011 o integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií, včetně 
prováděcích aktů týkajících se trhu 
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přijatých na jeho základě;

e) požadavky směrnice Rady 
2009/71/EURATOM ze dne 25. června 
2009, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro jadernou bezpečnost 
jaderných zařízení (včetně směrnice Rady 
2014/87/EURATOM ze dne 8. července 
2014, kterou se mění směrnice 
2009/71/EURATOM);a směrnice Rady 
2011/70/EURATOM ze dne 19. července 
2011, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro odpovědné a bezpečné 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem;

f) předpisy v oblasti životního prostředí 
významné pro odvětví energetiky;a

g) pravidla pro vymáhání správních 
předpisů a soudní dohled nad spoluprací s 
EU na vnitřním trhu, kterými se 
vymáhání a soudní kontrola ustanovení 
tohoto nařízení, aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů přijatých 
na jeho základě svěřuje buď Komisi a 
Evropskému soudnímu dvoru, nebo 
konkrétnímu zahraničnímu 
donucovacímu orgánu a neutrálnímu 
zahraničnímu soudu či rozhodčímu 
orgánu, který je nezávislý na příslušné 
třetí zemi.

2.Nebyla-li mezi Unií a třetí zemí 
uzavřena dohoda podle odstavce 1 a je-li 
ohroženo provozování soustavy, mohou 
členské státy přijmout nezbytná opatření, 
jako mj. omezení toků elektřiny z dané 
třetí země.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim:to ensure “well-functioning, integrated 
electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource providers” 
as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.).Commission's proposals address 
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only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers.Moreover, there is no reciprocity on 
market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the 
EU.Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated.This would improve predictability for market players and give security for 
EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU market.

Pozměňovací návrh 1548
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 
podmínek stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat prováděcí akty
je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1549
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 
podmínek stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat prováděcí akty
je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

Or. en

Odůvodnění

Navržené alternativní znění je v souladu s našimi argumenty o aktech v přenesené pravomoci 
a prováděcích aktech.Ve všech případech, které navrhuje směrnice a které odráží nařízení, je 
třeba posoudit, v jaké míře a jakým způsobem jsou využívány akty v přenesené pravomoci.Z 
návrhu směrnice jasně nevyplývá, na čem se zakládá použití prováděcích aktů (např. formát 
údajů v článku24 směrnice) či v jiných případech použití aktů v přenesené pravomoci (článek 
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61 o agentuře ACER nebo článek 63 o kodexech sítě).Proto není jasné, jaké „pravidlo“ bylo 
použito ke stanovení toho, jaký druh aktu bude použit pro konkrétní témata.

Pozměňovací návrh 1550
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
uvedené v čl. 31 odst. 3, čl. 46 odst. 4, čl. 
55 odst. 1, čl. 56 odst. 1 a 4 a čl. 59 odst. 
11 na dobu neurčitou počínaje [OP: dnem 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
uvedené v čl. 31 odst. 3, čl. 46 odst. 4 a čl. 
59 odst. 11 na dobu neurčitou počínaje 
[OP: dnem vstupu tohoto nařízení v 
platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 1551
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci
uvedené v čl. 31 odst. 3, čl. 46 odst. 4, čl. 
55 odst. 1, čl. 56 odst. 1 a 4 a čl. 59 odst. 
11 na dobu neurčitou počínaje [OP: dnem 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat prováděcí akty uvedené v čl. 31 
odst. 3, čl. 46 odst. 4, čl. 55 odst. 1, čl. 56 
odst. 1 a 4 a čl. 59 odst. 11 na dobu 
neurčitou počínaje [OP: dnem vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Navržené alternativní znění je v souladu s našimi argumenty o aktech v přenesené pravomoci 
a prováděcích aktech.Ve všech případech, které navrhuje směrnice a které odráží nařízení, je 
třeba posoudit, v jaké míře a jakým způsobem jsou využívány akty v přenesené pravomoci.Z 
návrhu směrnice jasně nevyplývá, na čem se zakládá použití prováděcích aktů (např. formát 
údajů v článku24 směrnice) či v jiných případech použití aktů v přenesené pravomoci (článek 
61 o agentuře ACER nebo článek 63 o kodexech sítě).Proto není jasné, jaké „pravidlo“ bylo 
použito ke stanovení toho, jaký druh aktu bude použit pro konkrétní témata.
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Pozměňovací návrh 1552
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci
uvedené v čl. 31 odst. 3, čl. 46 odst. 4, čl. 
55 odst. 1, čl. 56 odst. 1 a 4 a čl. 59 odst. 
11 na dobu neurčitou počínaje [OP: dnem 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat prováděcí akty uvedené v čl. 31 
odst. 3, čl. 46 odst. 4, čl. 55 odst. 1, čl. 56 
odst. 1 a 4 a čl. 59 odst. 11 na dobu 
neurčitou počínaje [OP: dnem vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
31 odst. 3, čl. 46 odst. 4, čl. 55 odst. 1, čl. 
56 odst. 1 a 4 a čl. 59 odst. 11 kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

3. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 
31 odst. 3, čl. 46 odst. 4, čl. 55 odst. 1, čl. 
56 odst. 1 a 4 a čl. 59 odst. 11 je svěřeno 
Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost]. Komise 
vypracuje zprávu o přenesení 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 
takovému prodloužení námitku nejpozději 
tři měsíce před koncem každého z těchto 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 1554
Zdzisław Krasnodębski
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Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
31 odst. 3, čl. 46 odst. 4, čl. 55 odst. 1, čl. 
56 odst. 1 a 4 a čl. 59 odst. 11 kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
31 odst. 3, čl. 46 odst. 4 a čl. 59 odst. 11 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 
dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1555
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.

4. Před přijetím prováděcího aktu 
Komise vede konzultace s odborníky 
jmenovanými jednotlivými členskými státy 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 
13. dubna 2016 .

Or. en

Odůvodnění

Navržené alternativní znění je v souladu s našimi argumenty o aktech v přenesené pravomoci 
a prováděcích aktech.Ve všech případech, které navrhuje směrnice a které odráží nařízení, je 
třeba posoudit, v jaké míře a jakým způsobem jsou využívány akty v přenesené pravomoci.Z 
návrhu směrnice jasně nevyplývá, na čem se zakládá použití prováděcích aktů (např. formát 
údajů v článku24 směrnice) či v jiných případech použití aktů v přenesené pravomoci (článek 
61 o agentuře ACER nebo článek 63 o kodexech sítě).Proto není jasné, jaké „pravidlo“ bylo 
použito ke stanovení toho, jaký druh aktu bude použit pro konkrétní témata.
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Pozměňovací návrh 1556
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.

4. Před přijetím prováděcího aktu
Komise vede konzultace s odborníky 
jmenovanými jednotlivými členskými státy 
v souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu, Radě a v 
Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1558
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

5. Přijetí prováděcího aktu Komise 
neprodleně oznámí současně Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en
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Odůvodnění

Navržené alternativní znění je v souladu s našimi argumenty o aktech v přenesené pravomoci 
a prováděcích aktech.Ve všech případech, které navrhuje směrnice a které odráží nařízení, je 
třeba posoudit, v jaké míře a jakým způsobem jsou využívány akty v přenesené pravomoci.Z 
návrhu směrnice jasně nevyplývá, na čem se zakládá použití prováděcích aktů (např. formát 
údajů v článku24 směrnice) či v jiných případech použití aktů v přenesené pravomoci (článek 
61 o agentuře ACER nebo článek 63 o kodexech sítě).Proto není jasné, jaké „pravidlo“ bylo 
použito ke stanovení toho, jaký druh aktu bude použit pro konkrétní témata.

Pozměňovací návrh 1559
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

5. Přijetí prováděcího aktu Komise 
neprodleně oznámí současně Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1560
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 31 odst. 3, čl. 46 odst. 4, čl. 55 
odst. 1, čl. 56 odst. 1 a 4 a čl. 59 odst. 11 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
uvedené lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se uvedená lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 31 odst. 3, čl. 46 odst. 4 a čl. 59 
odst. 11 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím uvedené lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se uvedená lhůta prodlouží o dva 
měsíce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1561
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 63 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 63a

Účast třetích zemí

Třetí země se mohou účastnit vnitřního 
trhu s elektřinou pod podmínkou, že 
uzavřely dohody s Unií, na základě 
kterých přijaly a uplatňují alespoň:

a) hlavní práva a povinnosti stanovené v 
[nařízení o vnitřním trhu s elektřinou a 
aktech v přenesené pravomoci a 
prováděcích aktech přijatých na jeho 
základě];

b) hlavní práva a povinnosti stanovené ve 
[směrnici o vnitřním trhu s elektřinou];

c) pravidla pro kontrolu státní podpory v 
energetice podle článků 107 až 109 
SFEU;

d) pravidla pro koordinovaný dozor nad 
integritou a transparentností trhu, jak je 
stanoveno v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 1227/2011 ze dne 25. 
října 2011 o integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií, včetně 
prováděcích aktů týkajících se trhu 
přijatých na jeho základě;

e) požadavky směrnice Rady 
2009/71/EURATOM ze dne 25. června 
2009, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro jadernou bezpečnost 
jaderných zařízení (včetně směrnice Rady 
2014/87/EURATOM ze dne 8. července 
2014, kterou se mění směrnice 
2009/71/EURATOM);a směrnice Rady 
2011/70/EURATOM ze dne 19. července 
2011, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro odpovědné a bezpečné 
nakládání s vyhořelým palivem a 
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radioaktivním odpadem;

f) předpisy v oblasti životního prostředí 
významné pro odvětví energetiky;a

g) pravidla pro vymáhání správních 
předpisů a soudní dohled nad spoluprací s 
EU na vnitřním trhu, kterými se 
vymáhání a soudní kontrola ustanovení 
tohoto nařízení, aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů přijatých 
na jeho základě svěřuje buď Komisi a 
Evropskému soudnímu dvoru, nebo 
konkrétnímu zahraničnímu 
donucovacímu orgánu a neutrálnímu 
zahraničnímu soudu či rozhodčímu 
orgánu, který je nezávislý na příslušné 
třetí zemi.2. Nebyla-li mezi Unií a třetí 
zemí uzavřena dohoda podle odstavce 1 a 
je-li ohroženo provozování soustavy, 
mohou členské státy přijmout nezbytná 
opatření, jako mj. omezení toků elektřiny 
z dané třetí země.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU).Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU.This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Pozměňovací návrh 1562
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 64 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 64a
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Přezkum

Komise do 1. června 2025 přezkoumá 
provádění tohoto nařízení a předloží 
příslušnou zprávu, případně 
s legislativním návrhem, Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na nová ustanovení, limity a lhůty pro provedení, které byly zavedeny v řadě 
článků tohoto nařízení, jakož i na úkoly související se sledováním, které byly svěřeny různým 
subjektům, je nezbytné stanovit datum přezkumu nařízení, aby bylo případně možné nařízení 
upravit a zohlednit v něm odpovídajícím způsobem budoucí vývoj.

Pozměňovací návrh 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Článek 64 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 64a

Revize

Nařízení bude nejpozději do konce roku 
2024 podrobeno celkové revizi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1564
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1565
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4a. Koordinovaná analýza bezpečnosti 
se provede na základě společného modelu 
sítě v souladu s bodem 2 a za použití 
metodiky pro navrhování koordinovaných 
nápravných opatření vyvinuté 
provozovateli přenosové soustavy 
příslušného operačního regionu soustavy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nařízení
Příloha I – část 5 – bod 5.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.1. Regionální operační střediska jsou 
vybavena systémy průmyslového řízení a 
sběru dat blízko reálnému času s 
pozorovatelností vymezenou použitou 
prahovou hodnotou vymezenou v souladu 
s bodem 4.1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nařízení
Příloha I – část 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Usnadnění obstaráváníregulační zálohyna 
regionální úrovni

8. Výpočet regionálníregulační zálohy
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Or. en

Pozměňovací návrh 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Návrh nařízení
Příloha I – část 8 – bod 8.1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) zohledňuje možné substituce mezi 
různými typy regulačních záloh s cílem 
minimalizovat náklady na jejich 
obstarávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nařízení
Příloha I – část 8 – bod 8.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.2. Regionální operační střediska 
podporují provozovatele přenosové 
soustavy operačního regionu soustavy při 
obstarávání požadovaného množství 
regulační zálohy stanovené v souladu s 
bodem 8.1. Obstarávání regulační zálohy:

vypouští se

(a) je prováděno v denním a/nebo 
vnitrodenním časovém rámci;

(b) zohledňuje možné substituce mezi 
různými typy regulačních záloh k 
minimalizaci nákladů na jejich obstarání.

Or. en

Pozměňovací návrh 1570
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
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Příloha I – část 13 – bod 13.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13.1. Pokud síť ENTSO pro elektřinu 
tuto funkci deleguje, regionální operační 
střediska určují scénáře regionálních krizí v 
souladu s kritérii stanovenými v čl. 6 odst. 
1 [nařízení o rizikové připravenosti podle 
návrhu COM(2016) 862].

13.1. Regionální operační střediska 
určují scénáře regionálních krizí pro 
příslušné regiony v souladu s kritérii 
stanovenými v čl. 6 odst. 1 nařízení (../...) 
[nařízení o rizikové připravenosti]. 
Scénáře se stanovují na základě rizik 
hrozících každému regionu, jako jsou 
extrémní povětrnostní podmínky, přírodní 
katastrofy, nedostatek paliva nebo 
úmyslné útoky. Tyto scénáře tvoří základ 
pro regionální části národních plánů 
rizikové připravenosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1571
Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Příloha I – část 13 – bod 13.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13.1. Pokud síť ENTSO pro elektřinu
tuto funkci deleguje, regionální operační 
střediska určují scénáře regionálních krizí v 
souladu s kritérii stanovenými v čl. 6 odst. 
1 [nařízení o rizikové připravenosti podle 
návrhu COM(2016) 862].

13.1. Pokud síť ENTSO-E tuto funkci 
deleguje, regionální operační střediska 
určují scénáře regionálních krizí v souladu 
s kritérii stanovenými v čl. 6 odst. 1 
[nařízení o rizikové připravenosti podle 
návrhu COM(2016) 862].

Or. en

Pozměňovací návrh 1572
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 13 – bod 13.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13.1a. Regionální operační střediska 
přispívají k harmonizaci regionálních 
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opatření, která mají být zahrnuta do 
národních plánů rizikové připravenosti 
členských států, tím, že:

a) vydávají doporučení ohledně 
vypracovávání národních plánů rizikové 
připravenosti dotčených členských států v 
souladu s článkem 10 [nařízení o rizikové 
připravenosti];

b) fungují jako koordinační subjekt s 
cílem usnadnit dohody mezi příslušnými 
orgány dotčených členských států týkající 
se regionálních opatření, která mají být 
zahrnuta do jejich národních plánů podle 
čl. 12 odst. 2 [nařízení o rizikové 
připravenosti].

Or. en

Pozměňovací návrh 1573
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 13 – bod 13.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13.1a. Regionální operační střediska 
vypracovávají posouzení krátkodobé 
přiměřenosti, konkrétně výhledy sezónní 
přiměřenosti a posouzení týdenní až 
vnitrodenní přiměřenosti v příslušném 
regionu v souladu s článkem 9 [nařízení o 
rizikové připravenosti].Posouzení 
krátkodobé přiměřenosti doplňuje 
posouzení dlouhodobé přiměřenosti
zdrojů, čímž je zajištěno koordinované 
evropské posouzení přiměřenosti pro 
účely vyhodnocení potřeby kapacitních 
mechanismů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1574
Luděk Niedermayer
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Návrh nařízení
Příloha I – část 13 – bod 13.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13.2. Regionálníoperační střediska 
každoročně připravují a provádějí ve 
spolupráci s příslušnými orgány simulaci 
krizí podle čl. 12 odst. 3 [nařízení o 
rizikové připravenosti podle návrhu 
COM(2016) 862].

13.2. Pokud síť ENTSO-E tuto funkci 
deleguje, regionální operační střediska 
každoročně připravují a provádějí ve 
spolupráci s příslušnými orgány simulaci 
krizí podle čl. 12 odst. 3 [nařízení o 
rizikové připravenosti podle návrhu 
COM(2016) 862].

Or. en

Pozměňovací návrh 1575
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 13 – bod 13.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13.2a. Při vypracovávání metodiky pro 
posuzování krátkodobé přiměřenosti i 
metodiky pro zjišťování nejzávažnějších 
scénářů elektroenergetických krizí na 
regionální úrovni v souladu s čl. 8 odst. 2 
a čl. 5 odst. 4 [nařízení o krizové 
připravenosti] jsou vedeny konzultace s 
regionálními operačními středisky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1576
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 13 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a. Určení potřeb v oblasti přenosové 
kapacity.
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1. Regionální koordinační střediska jsou 
provozovatelům přenosových soustav 
operačního regionu soustavy nápomocna 
při určování potřeb v oblasti přenosové 
kapacity.

2. Regionální koordinační střediska 
navrhují provozovatelům přenosových 
soustav operačního regionu soustavy 
priority v oblasti investic do sítě na 
základě alespoň následujících kritérií:

a) posouzení dlouhodobé přiměřenosti 
soustavy;

b) stav propojené soustavy;

c) zjištěná strukturální přetížení.

Or. en
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