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Pozměňovací návrh 16
Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2c – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) technický a tržní kodex v oblastech 
uvedených v odstavci 3,

a) technický a tržní kodex vztahující se k 
síti v oblastech uvedených v odstavci 3,

Or. de

Odůvodnění

Výraznější zaměření nařízení na síť.

Pozměňovací návrh 17
Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2c – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán,

c) každé tři roky desetiletý investiční plán 
pro rozvoj sítě,

Or. de

Odůvodnění

Výraznější zaměření nařízení na síť.
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Pozměňovací návrh 18
Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční pracovní program uvedený v 
odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
technického a tržního kodexu a plán 
koordinace provozu sítě a činností v oblasti 
výzkumu a vývoje, které mají být v tomto 
roce vypracovány, a orientační kalendář.

2. Roční pracovní program uvedený v 
odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
technického a tržního kodexu vztahujícího 
se k síti a plán koordinace provozu sítě a 
činností v oblasti výzkumu a vývoje, které 
mají být v tomto roce vypracovány, a 
orientační kalendář.

Or. de

Odůvodnění

Zdůraznění, že se úkoly vztahují na hlediska související se sítí.

Pozměňovací návrh 19
Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2c – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podrobný technický a tržní kodex se v 
návaznosti na priority vymezené v ročním 
pracovním programu týkají těchto oblastí:

3. Podrobný technický a tržní kodex 
vztahující se k síti se v návaznosti na 
priority vymezené v ročním pracovním 
programu týkají těchto oblastí:

Or. de

Odůvodnění

Zdůraznění, že se úkoly vztahují na hlediska související se sítí.
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Pozměňovací návrh 20
Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2c – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti,

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti energetických sítí,

Or. de

Odůvodnění

Zdůraznění, že se úkoly vztahují na hlediska související se sítí.

Pozměňovací návrh 21
Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2c – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pravidla obchodování, g) pravidla obchodování s kapacitami,

Or. de

Odůvodnění

Zdůraznění, že se úkoly vztahují na hlediska související se sítí.
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Pozměňovací návrh 22
Olle Schmidt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2c – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zásady průhlednosti, vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zásady průhlednosti mají strategický význam. Agentura by se měla na jejich schvalování 
podílet.

Pozměňovací návrh 23
Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2c – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zásady průhlednosti, h) zásady průhlednosti vztahující se k síti,

Or. de

Odůvodnění

Zdůraznění, že se úkoly vztahují na hlediska související se sítí.
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Pozměňovací návrh 24
Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Po konzultaci s Komisí s Evropskou 
sítí provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu a vnitrostátními 
regulačními orgány přijme agentura 
požadavky na průhlednost a pravidla pro 
přístup k infrastruktuře.

Or. en

Odůvodnění

Zásady průhlednosti mají strategický význam. V tomto ohledu by se měla úloha agentury 
posílit. Měl by být konzultován také širší rozsah významných účastníků.

Pozměňovací návrh 25
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5 – odst. 3 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě smluvního překročení kapacity 
nabídne provozovatel přepravní soustavy 
nevyužitou kapacitu na primárním trhu 
alespoň v režimu na následující den a jako 
přerušitelnou,

a) v případě smluvního překročení kapacity 
nabídne provozovatel přepravní soustavy 
nevyužitou kapacitu na primárním trhu 
alespoň v režimu na následující den a jako 
přerušitelnou, pokud to nebrání 
uskutečňování dlouhodobé smlouvy na 
dodávky,

Or. en
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Odůvodnění

Návrh pravidel řízení překročení kapacity by měl zohledňovat závazky přepravců vůči 
konečným zákazníkům a bezpečnost dodávek (existence dlouhodobých smluv na dodávky).

Pozměňovací návrh 26
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5a – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření berou v úvahu integritu 
příslušné soustavy a zajištění bezpečnosti 
dodávek.

Or. en

Odůvodnění

Jak již bylo uznáno v pokynech pro zásady řízení překročení kapacity pro přepravní soustavy, 
měl by návrh pravidel řízení překročení kapacity zohledňovat závazky přepravců vůči 
konečným zákazníkům a fyzická specifika infrastruktury.

Pozměňovací návrh 27
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všichni provozovatelé zařízení LNG a 
skladovacích zařízení zveřejňují množství
zemního plynu v každém skladovacím 
zařízení nebo zařízení LNG, vtláčení a 
těžby a dostupnou kapacitu skladovacího 
zařízení a zařízení LNG, včetně zařízení, 
k nimž třetí strany nemají přístup. Tyto 

4. Všichni provozovatelé zařízení LNG a 
skladovacích zařízení zveřejňují množství 
zemního plynu v každém skladovacím 
zařízení nebo skupině skladovacích 
zařízení v téže vyrovnávací oblasti nebo v
zařízení LNG, vtláčení a těžby a dostupnou 
kapacitu skladovacího zařízení a zařízení 
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informace se rovněž sdělují 
provozovatelům přepravních soustav, kteří 
je zveřejňují v souhrnné podobě pro 
soustavu nebo podsoustavu, jež jsou 
vymezeny podle významných bodů. Tyto 
informace se aktualizují alespoň jednou 
denně.

LNG, včetně zařízení, k nimž třetí strany 
nemají přístup. Tyto informace se rovněž 
sdělují provozovatelům přepravních 
soustav, kteří je zveřejňují v souhrnné 
podobě pro soustavu nebo podsoustavu, jež 
jsou vymezeny podle významných bodů. 
Tyto informace se aktualizují alespoň 
jednou denně.

Or. en

Odůvodnění

Přepravci očekávají zveřejnění údajů odpovídajících komerčním nabídkám. Provozovatelé 
skladovacích zařízení mohou prodávat své skladové kapacity jako zařízení (fyzické zařízení) 
nebo jako skupinu skladovacích zařízení. V druhém případě není pro uživatele zveřejnění 
podle skladovacího zařízení v podstatě relevantní. To se uznává v Pokynech provozovatelům 
skladovacích zařízení týkající se osvědčených postupů při zajištění přístupu třetích stran.

Zveřejnění skladovacích objemů podle zařízení spíše podporuje krátkodobé obchodní chování 
tím, že poskytuje informace o vnitřním doladění systému. To vede ke zvýšení nestálosti cen.

Pozměňovací návrh 28
Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 6 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé přepravní soustavy, 
provozovatelé skladovacích zařízení a 
provozovatelé zařízení LNG uchovávají po 
dobu pěti let pro potřeby vnitrostátních 
regulačních orgánů, vnitrostátních orgánů 
pro hospodářskou soutěž a Komise 
záznamy s veškerými informacemi 
uvedenými v článku 6 a 6a a části 3 
přílohy.“

Provozovatelé přepravní soustavy, 
provozovatelé skladovacích zařízení a 
provozovatelé zařízení LNG uchovávají po 
dobu tří let pro potřeby vnitrostátních 
regulačních orgánů, vnitrostátních orgánů 
pro hospodářskou soutěž a Komise 
záznamy s veškerými informacemi 
uvedenými v článku 6 a 6a a části 3 
přílohy.“

Or. de



PE402.860v01-00 10/11 AM\712302CS.doc

CS

Odůvodnění

Tříletá lhůta se jeví pro lepší účinnou kontrolu jako dostačující.

Pozměňovací návrh 29
Olle Schmidt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6c
Omezení zveřejňování informací

Je-li provozovatel přepravní soustavy, 
skladovacích prostor nebo zařízení LNG 
toho názoru, že by z důvodu ochrany 
údajů nebo z důvodu bezpečnosti neměl 
zveřejňovat  všechny požadované údaje, 
požádá agenturu, aby povolila omezení 
zveřejňování těchto údajů.
Agentura udělí nebo zamítne povolení 
případ od případu a vezme při tom 
v úvahu zejména nutnost ochrany 
legitimního obchodního tajemství na 
jedné straně a cíl vytvoření trhu se 
zemním plynem otevřeného konkurenci 
na straně druhé.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla mít pravomoc povolit žádosti o takové omezení.
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Pozměňovací návrh 30
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před změnou pokynů uvedených v prvním 
pododstavci nebo před přijetím pokynů 
ve věcech uvedených v odstavci 1 Komise 
zajistí, aby bylo provedeno vyhodnocení 
dopadu a aby byli konzultováni všichni 
relevantní účastníci, včetně 
dodavatelských podniků, zákazníků, 
uživatelů soustavy, provozovatelů 
přepravní soustavy, provozovatelů 
distribuční soustavy, provozovatelů 
zařízení LNG a provozovatelů 
skladovacího zařízení, včetně příslušných 
(odvětvových) sdružení, technických 
orgánů a platforem zúčastněných stran. 
Komise rovněž požádá o názor agenturu.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže je rozšířena pravomoc Komise na celou oblast působnosti nařízení, je vhodnější, aby 
byly zavedeny určité mechanismy transparentnosti a konzultace, jako je tomu v případě 
ENTSOG, zejména pokud jde o otázky velmi technické povahy související např. s přístupem k 
infrastruktuře.
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