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Pozměňovací návrh 16
Mariela Velichkova Baeva

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2c – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) roční pracovní program, d) přijme roční pracovní program,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Mariela Velichkova Baeva

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2c – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) výroční zprávu, e) přijme výroční zprávu,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Mariela Velichkova Baeva

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2c – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) výroční výhledy přiměřenosti letních a 
zimních výrobních kapacit.

f) přijme výroční výhledy přiměřenosti 
letních a zimních výrobních kapacit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může po konzultaci agentury 
v přiměřené lhůtě vyzvat Evropskou síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, aby vypracovala
kodexy pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3, 
pokud má za to, že jsou takové kodexy 
nezbytné pro účinné fungování trhu.

1. Komise na doporučení agentury, která 
konzultovala příslušné zúčastněné strany, 
sestaví strategické pokyny pro Evropskou 
síť provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, týkající se otázek 
uvedených v čl. 2c odst. 1 písm. c) a čl. 2c 
odst. 3, z nichž Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav vypracuje kodexy 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 1 písm. c) 
a čl. 2c odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu hospodářské soutěže (zajištění nediskriminace, účinné hospodářské soutěže 
a účinného fungování jednotného trhu) by se měly agentuře poskytnout větší pravomoci 
v oblasti regulace Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav.
Pro dosažení tohoto cíle by agentura měla na začátku tohoto regulačního procesu poskytnout 
Komisi formální doporučení ve formě strategických pokynů, na jejichž základě by Evropská 
síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav mohla připravit technické 
kodexy. Tento proces zabrání možnosti samoregulace provozovatelů přenosových nebo 
přepravních soustav. Stejný proces by měl platit i pro desetiletý investiční plán (čl. 2c odst. 
1c).

Pozměňovací návrh 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2e – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
vypracuje podrobné kodexy podle 
odstavce 1 a předloží je agentuře ke 
schválení.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu hospodářské soutěže (zajištění nediskriminace, účinné hospodářské soutěže 
a účinného fungování jednotného trhu) by se měly agentuře poskytnout větší pravomoci 
v oblasti regulace Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav.
Pro dosažení tohoto cíle by agentura měla na začátku tohoto regulačního procesu poskytnout 
Komisi formální doporučení ve formě strategických pokynů, na jejichž základě by Evropská 
síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav mohla připravit technické 
kodexy. Tento proces zabrání možnosti samoregulace provozovatelů přenosových nebo 
přepravních soustav. Stejný proces by měl platit i pro desetiletý investiční plán (čl. 2c odst. 
1c).

Pozměňovací návrh 21
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2e – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Agentura ověří, že kodexy předložené 
Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
jsou v souladu se strategickými pokyny 
uvedenými v odstavci 1. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu hospodářské soutěže (zajištění nediskriminace, účinné hospodářské soutěže 
a účinného fungování jednotného trhu) by se měly agentuře poskytnout větší pravomoci 
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v oblasti regulace Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav.
Pro dosažení tohoto cíle by agentura měla na začátku tohoto regulačního procesu poskytnout 
Komisi formální doporučení ve formě strategických pokynů, na jejichž základě by Evropská 
síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav mohla připravit technické 
kodexy. Tento proces zabrání možnosti samoregulace provozovatelů přenosových nebo 
přepravních soustav. Stejný proces by měl platit i pro desetiletý investiční plán (čl. 2c odst. 
1c).

Pozměňovací návrh 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2e – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura sleduje, jak Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav tyto kodexy provádí, 
a podává Komisi hlášení o jakémkoli 
porušení, načež Komise přijme potřebné 
kroky k zajištění správného provádění.   

Or. en

Odůvodnění

Navržená směrnice dává Evropské síti provozovatelů elektroenergetických přenosových 
soustav příliš velkou pravomoc. Pro zajištění nediskriminace, účinné hospodářské soutěže 
a účinného fungování trhu musí být sledování výše zmíněných kodexů spravedlivé 
a objektivní. Z tohoto důvodu nemůže být svěřeno samotným provozovatelům přenosových 
nebo přepravních soustav, ale mělo by být jedním z úkolů agentury.

Pozměňovací návrh 23
Daniel Dăianu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2h – odst. 1 – pododstavec 1(nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přenosových soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav. Zejména každé dva 
roky zveřejňují regionální investiční plán, 
na jehož základě smějí přijímat investiční 
rozhodnutí.

1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přenosových soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav. Zejména poskytují 
informace o svých plánech rozvoje 
a každé dva roky zveřejňují regionální 
investiční plán, na jehož základě smějí 
přijímat investiční rozhodnutí po 
předchozím schválení Agenturou pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu řádného oddělení by provozovatelé přenosových soustav měli mít možnost přijímat 
investiční rozhodnutí. Pro zabezpečení funkčního energetického trhu by měla být zajištěna 
koordinace na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 24
Daniel Dăianu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Provozovatelé přenosových soustav
zveřejňují příslušné údaje o předpokládané 
a aktuální poptávce, dostupnosti 
a aktuálním využití výrobních zařízení 
a zařízení pro zatížení, dostupnosti sítě 
a propojovacích vedení a o vyrovnávání 
a vytváření rezervní kapacity.

4. Provozovatelé přenosových soustav 
zveřejňují příslušné údaje o předpokládané 
a aktuální poptávce, dostupnosti 
a aktuálním využití sítě a propojovacích 
vedení a o vyrovnávání a vytváření 
rezervní kapacity. Jednotlivé údaje 
o výrobcích a zatížení, stejně jako údaje 
týkající se přenosové sítě musí být 
důvěrné, pokud to vyžaduje ochrana 
kritické infrastruktury. Tato důvěrnost se 
nebude uplatňovat v případě Evropského 
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parlamentu, Rady, Komise a Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů bezpečí a národní bezpečnosti jsou opatření pro zajištění důvěrnosti skutečně 
oprávněná. Zejména z důvodu silné vzájemné závislosti mezi vnitrostátními sítěmi a nutností 
posílení jejich bezpečnosti je ale nezbytné, aby se náležité informace dostaly na evropskou 
úroveň. Na evropské úrovni je potřeba navrhnout odpovídající strategie, aby bylo možné 
účinně předcházet krizím.
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