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Pozměňovací návrh 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zkušenosti získané při provádění 
směrnice 2003/54/ES svědčí o přínosu, 
který může přinést vnitřní trh s elektřinou 
v podobě zvyšování efektivity, snižování 
cen, vyšší úrovně poskytovaných služeb a 
růstu konkurenceschopnosti. Přetrvávají 
však významné nedostatky a zůstává 
prostor pro zlepšení fungování trhu; 
zejména jsou nutná opatření k zajištění 
stejných podmínek pro všechny při výrobě 
energie, především začleněním veškerých 
krátkodobých i dlouhodobých 
environmentálních nákladů, a 
k zabránění zneužívání dominantního 
postavení a bezohledného chování, spolu 
se zabezpečením nediskriminačních 
přepravních a distribučních sazeb, 
prostřednictvím přístupu k soustavě na 
základě sazeb zveřejňovaných před jejich 
vstupem v platnost, jakož i zabezpečením 
ochrany práv malých a ohrožených 
zákazníků a zveřejňováním informací 
o energetických zdrojích pro výrobu 
elektřiny a případně i o vlivu těchto zdrojů 
na životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Vkládá zpět významný bod odůvodnění směrnice 2003/54. Pokud environmentální náklady 
spojené s výrobou elektřiny nejsou zahrnuté do ceny, zůstává trh deformovaný. Vzhledem 
k tomu, že v rámci evropského systému obchodování s emisemi existují pokusy začlenit 
náklady na emise CO2 prostřednictvím aukčních prodejů emisních povolenek, je třeba zařadit 
souběžnou iniciativu s cílem zahrnout do ceny za elektřinu další environmentální náklady. 
Komise by měla zahájit sledování takových deformací trhu.
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Pozměňovací návrh 90
Esko Seppänen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Harmonizace trhu s elektřinou jako 
celek vyvolává nerovnoměrné cenové 
dopady v různých zemích.

Or. en

Odůvodnění

V zemích s nízkou cenou elektřiny poptávka ze zemí, kde je elektřina drahá, sníží dodávky 
v důsledku vývozu elektřiny, přičemž nižší dodávky zvýší ceny, které platí spotřebitel. 
Harmonizace proto má i negativní dopady na trhy, a tato skutečnost by také měla být brána 
v úvahu.

Pozměňovací návrh 91
Esko Seppänen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Dopady harmonizace musí být 
podrobně zkoumány vzhledem 
k nerovnoměrným důsledkům, které 
vyvolává tvorba velkoobchodních cen na 
mezní úrovni a zisky plynoucí ze systému 
obchodování s emisními povolenkami 
výrobcům elektřiny z vodních a jaderných 
zdrojů.

Or. en
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Odůvodnění

Mechanismus tvorby cen na harmonizovaném evropském trhu s elektřinou vytváří 
neočekávané zisky pro společnosti, které zpracovávají vodní a jadernou energii a jež 
nepotřebují emisní povolení. Velkoobchodní cena v rámci obchodu s elektřinou je 
v současnosti založena na ceně na mezní úrovni a je určována nejvyššími výrobními náklady 
plus cenou emisního povolení, a to i tehdy, pokud je výrobce nepotřebuje. Cenový systém musí 
být stanoven takovým způsobem, aby velkoobchodní cena při v rámci obchodu s elektřinou 
zohledňovala rozdíly ve výrobních nákladech.

Pozměňovací návrh 92
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V současnosti však nelze žádné 
společnosti ve Společenství zaručit právo 
na prodej elektřiny v jakémkoli členském 
státě za rovných podmínek a bez 
diskriminace či znevýhodnění. Zatím ve 
všech členských státech neexistuje zejména 
nediskriminační přístup k síti a stejně 
účinná úroveň regulačního dohledu, neboť 
stávající právní rámec není dostatečný.

(3) V současnosti však nelze všem 
společnostem ve všech členských státech
zaručit právo na prodej elektřiny 
v jakémkoli členském státě za rovných 
podmínek a bez diskriminace či 
znevýhodnění. Zatím ve všech členských 
státech neexistuje zejména nediskriminační 
přístup k síti a stejně účinná úroveň 
regulačního dohledu, neboť stávající právní 
rámec není dostatečný.

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí vytváří dojem, že problémy hospodářské soutěže, které Komise řeší, 
existují ve všech členských státech po celé Evropě.
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Pozměňovací návrh 93
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Bezpečné dodávky elektřiny jsou 
zásadní pro rozvoj evropské společnosti, 
pro provádění politiky udržitelné změny 
klimatu a rovněž pro posílení hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu. Pro tento účel 
by se měla dále rozvíjet přeshraniční 
propojení s cílem zabezpečit 
zásoby/dodávky veškerých zdrojů elektřiny 
za nejnižší možné ceny spotřebitelům i 
průmyslovým odvětvím v Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Oddělení vlastnictví mezi 
společnostmi uskutečňujícími výrobu a 
distribuci elektřiny a podniky, které 
vlastní přenosové soustavy, je zásadní pro 
zavedení nové obnovitelné energie 
v Evropě.

Or. es
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Pozměňovací návrh 95
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Fungující vnitřní trh s elektřinou by 
měl zajišťovat výrobcům vhodné pobídky 
k investování do nové výroby elektřiny a 
zákazníkům vhodná opatření na podporu 
účinnějšího využití elektřiny; bezpečnost 
dodávek je přitom nezbytným 
předpokladem.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Vzhledem k tomu, že obnovitelné 
zdroje jsou trvalým energetickým zdrojem, 
je zásadní vytvořit kapacitu pro 
elektroenergetické propojení na úrovni 
Evropské unie, a věnovat přitom zvláštní 
pozornost nejvíce izolovaným zemím a 
regionům na trhu s elektřinou v Unii, 
s cílem poskytnout členským státům 
nezbytné prostředky k dosažení cíle 
získávat 20 % energie z obnovitelných 
zdrojů do roku 2020.

Or. es

Odůvodnění

Vazba mezi podílem připojení a instalovanou kapacitou pro obnovitelnou energii je zásadní 
k dosažení cíle získávat 20 % energie z obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 97
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Vnitřní trh by měl zvýšit přeshraniční 
obchod s energií a přeshraniční toky 
energie s cílem zajistit optimální využití 
dostupné výroby elektřiny za co nejnižší 
ceny. Zároveň toho však členské státy a 
výrobci nemohou využít jako důvodu 
k neinvestování do nových a moderních 
technologií pro výrobu elektřiny. Členské 
státy, které se prostřednictvím právních 
předpisů nebo politickým rozhodnutím 
rozhodly snížit svou kapacitu výroby 
elektřiny bez emisí CO2, by měly přispět 
stejným objemem výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a objasnit, jak 
tohoto cíle dosáhnou.

Or. en

Odůvodnění

Je nanejvýš nutné zachovat pobídky k investicím do výroby elektřiny bez emisí CO2, aby byla 
zabezpečena poptávka po dodávkách elektřiny.

Pozměňovací návrh 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise ze dne 10. ledna 2007 
s názvem „Energetická politika pro 
Evropu“ zdůraznilo význam dotvoření 

(4) Sdělení Komise ze dne 10. ledna 2007 
s názvem „Energetická politika pro 
Evropu“ zdůraznilo význam dotvoření 
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vnitřního trhu s elektřinou a vytvoření 
rovných podmínek pro všechny 
elektroenergetické společnosti usazené ve 
Společenství. Ze sdělení o vnitřním trhu 
s energií a ze závěrečné zprávy 
o odvětvovém šetření k hospodářské 
soutěži vyplynulo, že stávající předpisy a 
opatření neposkytují potřebný rámec pro 
dosažení cíle dobře fungujícího vnitřního 
trhu.

vnitřního trhu s elektřinou a vytvoření 
rovných podmínek pro všechny 
elektroenergetické společnosti usazené ve 
Společenství. Ze sdělení o vnitřním trhu 
s energií vyplynulo, že stávající předpisy a 
opatření neposkytují potřebný rámec pro 
dosažení cíle dobře fungujícího vnitřního 
trhu. Závěrečná zpráva o odvětvovém 
šetření k hospodářské soutěži ani 
posouzení dopadu provedené na podporu 
třetího balíčku právních předpisů 
týkajících se vnitřního trhu s elektřinou 
navíc neposkytly přesvědčivý důkaz, který 
by umožnil určit nejlepší či jediný způsob, 
jak zlepšit způsob fungování vnitřního 
trhu.

Or. fr

Odůvodnění

Závěrečná zpráva o odvětvovém šetření k hospodářské soutěži byla významným způsobem 
kritizována, když byla prezentována ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, zejména 
z důvodu jejích vysoce diskutabilních statistických korelací a řady neúplných a nepodložených 
údajů. Předkládá se v ní částečné zjištění toho, jak elektroenergetické sítě v Evropě ve 
skutečnosti fungují, a proto neumožnila definovat pouze jediný způsob, jak zlepšit způsob 
fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 99
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Aby zajistily hospodářskou soutěž a
dodávky elektřiny za nejnižší možné ceny 
a současně zamezily dominantnímu 
postavení na trhu ze strany velkých 
subjektů, měly by členské státy a 
vnitrostátní regulační agentury 
napomáhat přeshraničnímu přístupu 
novým poskytovatelům různých zdrojů 
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energie a nové výrobě energie.

Or. en

Odůvodnění

Otevře to nové trhy v členských státech, zejména tam, kde existují dominantní aktéři na trhu, a 
zajistí otevřený přístup ostatním subjektům na trhu.

Pozměňovací návrh 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Bez účinného oddělení sítí od činností 
výroby a dodávek bude nevyhnutelně 
existovat riziko diskriminace, a to nejen 
v provozování sítě, ale také v pobídkách 
pro vertikálně integrované společnosti, aby 
adekvátně investovaly do svých sítí.

(5) Bez účinného oddělení sítí od činností 
výroby a dodávek bude nevyhnutelně 
existovat riziko diskriminace, a to nejen 
v provozování sítě, ale také v pobídkách 
pro vertikálně integrované společnosti, aby 
adekvátně investovaly do svých sítí. 
Hlavním stimulem pro investice je 
odměna, kterou obdrží provozovatel. 
Pokud vnitrostátní regulační orgán 
stanoví nízkou úroveň odměny, povede to 
k poklesu investic. Na druhé straně pokud 
stanoví spravedlivou a přiměřenou úroveň 
odměny, která zajistí, aby příjmy 
pokrývaly náklady a splácení takové 
investice, zvýší to automaticky investice 
bez ohledu na to, zda provozovatel sítě 
patří do integrované skupiny, či nikoli. 
Hlavní určující faktor pro investice proto 
spočívá v regulaci cen a v úloze a 
pravomoci vnitrostátních regulačních 
orgánů, které by měly být posilovány 
s cílem dokončit vnitřní trh ve prospěch 
spotřebitelů.

Or. fr
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Odůvodnění

Struktura vlastnictví společnosti není určujícím faktorem pro investice, neboť tyto investice 
vznikají na základě pravděpodobnosti, že budou spláceny a zajištěna jejich návratnost. 
Oddělení vlastnictví neřeší problém, který vytvářejí veškeré monopoly a jímž je riziko, že 
situace může být využita k maximalizování příjmu z monopolního postavení. Toto riziko 
existuje nezávisle na struktuře vlastnictví, ať již se jedná o vertikálně integrovanou 
společnost, či nikoli.

Pozměňovací návrh 101
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V současnosti platná pravidla pro 
právní a funkční oddělení k účinnému 
oddělení provozovatelů přenosové 
soustavy nevedla. Na zasedání v Bruselu 
dne 8. a 9. března 2007 vyzvala Evropská 
rada Komisi, aby vypracovala legislativní 
návrhy pro účinné oddělení činností 
dodávek a výroby od provozování sítí.

(6) V současnosti platná pravidla pro 
právní a funkční oddělení k účinnému 
oddělení provozovatelů přenosové
soustavy ve všech členských státech, 
částečně z důvodu nedostatečného 
provedení platných evropských právních 
předpisů, doposud nevedla. Na zasedání 
v Bruselu dne 8. a 9. března 2007 vyzvala 
Evropská rada Komisi, aby vypracovala 
legislativní návrhy pro účinné oddělení 
činností dodávek a výroby od provozování 
sítí.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zmínit, že jedním z důvodů nedostatečného fungování evropských trhů s elektřinou je 
nedostatečné provedení platných právních předpisů, což bylo také zdůrazněno v odstavcích 
151 až 153 a 478 zprávy o odvětvovém šetření ze dne 10. ledna 2007.
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Pozměňovací návrh 102
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V současnosti platná pravidla pro 
právní a funkční oddělení k účinnému 
oddělení provozovatelů přenosové 
soustavy nevedla. Na zasedání v Bruselu 
dne 8. a 9. března 2007 vyzvala Evropská 
rada Komisi, aby vypracovala legislativní 
návrhy pro účinné oddělení činností 
dodávek a výroby od provozování sítí. 

(6) V současnosti platná pravidla pro 
právní a funkční oddělení k účinnému 
oddělení provozovatelů přenosové 
soustavy ve všech členských státech, 
částečně z důvodu nedostatečného 
provedení platných evropských právních 
předpisů, doposud nevedla. Na zasedání 
v Bruselu dne 8. a 9. března 2007 vyzvala 
Evropská rada Komisi, aby vypracovala 
legislativní návrhy pro účinné oddělení 
činností dodávek a výroby od provozování 
sítí.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zmínit, že jedním z důvodu nedostatečného fungování evropských trhů s elektřinou je 
nedostatečné provedení platných právních předpisů, což bylo také zdůrazněno v odstavcích 
151 až 153 a 478 zprávy o odvětvovém šetření ze dne 10. ledna 2007.

Pozměňovací návrh 103
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Předložené posouzení dopadu 
bezesporu nemohlo prokázat, že existuje 
příčinný vztah mezi diskriminací spojenou 
s přístupem a strukturou vlastnictví, mezi 
objemem investic a strukturou vlastnictví 
či mezi úrovní cen a strukturou 
vlastnictví. Empirické údaje spíše ukazují 
na příčinnou vazbu mezi všemi výše 
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uvedenými prvky a efektivní regulací.

Or. de

Odůvodnění

Předložené posouzení dopadu uvádí empirické údaje, které tvoří základ pro tyto návrhy. Po 
důkladném prostudování obsahu a s přihlédnutím k okolnostem tohoto posouzení dopadu 
přetrvávají pochybnosti, zda navrhovaná opatření jsou vhodná k dosažení cílů tohoto balíčku 
opatření.

Pozměňovací návrh 104
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Účinné oddělení je možné zajistit, 
pouze pokud se z mechanismu fungování 
vertikálně integrovaných společností 
odstraní inherentní podněty, na jejichž 
základě takové společnosti diskriminují 
konkurenci, pokud jde o přístup k síti a 
investice. Oddělení vlastnictví, které 
vyžaduje, aby byl vlastník sítě určen 
provozovatelem sítě a byl nezávislý na 
veškerých zájmech v oblasti dodávek a 
výroby, je zjevně nejúčinnějším
a nejstabilnějším způsobem, jak vyřešit 
nevyhnutelný střet zájmů a zajistit 
bezpečnost dodávek. Z tohoto důvodu
Evropský parlament ve svém usnesení o 
perspektivách vnitřního trhu se zemním 
plynem a elektřinou přijatém dne 
10. července 2007 označil oddělení 
vlastnictví na úrovni 
přenosových/přepravních soustav za 
nejúčinnější nástroj nediskriminační 
podpory investic do infrastruktury, 
spravedlivého přístupu k soustavě pro nové 
účastníky a průhlednosti trhu. Členským 
státům by proto měla být uložena 
povinnost zajistit, aby táž osoba nebo 

(7) Účinné oddělení je možné zajistit, 
pouze pokud se z mechanismu fungování 
vertikálně integrovaných společností 
odstraní inherentní podněty, na jejichž 
základě takové společnosti diskriminují 
konkurenci, pokud jde o přístup k síti a 
investice. Oddělení vlastnictví, které 
vyžaduje, aby byl vlastník sítě určen 
provozovatelem sítě a byl nezávislý na 
veškerých zájmech v oblasti dodávek a 
výroby, je Komisí považován za zjevně 
nejúčinnější a nejstabilnější způsob, jak 
vyřešit nevyhnutelný střet zájmů a zajistit 
bezpečnost dodávek. Evropský parlament 
ve svém usnesení o perspektivách vnitřního 
trhu se zemním plynem a elektřinou 
přijatém dne 10. července 2007 označil 
oddělení vlastnictví na úrovni 
přenosových/přepravních soustav za 
nejúčinnější nástroj nediskriminační 
podpory investic do infrastruktury, 
spravedlivého přístupu k soustavě pro nové 
účastníky a průhlednosti trhu. Vzhledem 
k tomu, že Společenství není oprávněno 
přikazovat vyvlastnění podniků a 
výrobních prostředků a musí respektovat 
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osoby nebyly oprávněny vykonávat 
kontrolu, mimo jiné prostřednictvím práv 
blokovat rozhodnutí strategického 
významu, například o investicích, z pozice 
menšinového akcionáře, nad výrobním či 
dodavatelským podnikem a zároveň mít 
jakýkoli zájem či uplatňovat jakékoli 
právo ve vztahu k provozovateli přenosové 
soustavy nebo k přenosové soustavě. 
Kontrola nad provozovatelem přenosové 
soustavy by naopak měla vyloučit možnost 
mít jakýkoli zájem či uplatňovat jakékoli 
právo ve vztahu k dodavatelskému 
podniku.

základní vlastnická práva, měla by ale 
také být členským státům dána pravomoc, 
aby využívaly méně rušivé a zatěžující 
mechanismy k řešení střetu zájmů a 
zabezpečení investic. Taková řešení 
mohou navíc zaručit rovnoprávné 
zacházení se státními a soukromými 
podniky, což je jednou z hlavních zásad 
právních předpisů Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Jakkoli může být oddělení vlastnictví považováno za účinný způsob, jak vyřešit střet zájmů 
v rámci integrovaných podniků, žádnému zastánci oddělení vlastnictví se doposud nepodařilo 
prokázat, že by stávající problémy týkající se hospodářské soutěže na evropských trzích 
s elektřinou mohly řešit pouze oddělením vlastnictví provozovatelů přenosové soustavy. 
Oddělení vlastnictví navíc vede k závažným obavám, pokud jde o pravomoci Společenství, 
záruky vlastnictví v právních předpisech Společenství.

Pozměňovací návrh 105
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Účinné oddělení je možné zajistit, 
pouze pokud se z mechanismu fungování 
vertikálně integrovaných společností 
odstraní inherentní podněty, na jejichž 
základě takové společnosti diskriminují 
konkurenci, pokud jde o přístup k síti a 
investice. Oddělení vlastnictví, které 
vyžaduje, aby byl vlastník sítě určen 
provozovatelem sítě a byl nezávislý na 
veškerých zájmech v oblasti dodávek a 
výroby, je zjevně nejúčinnějším 

(7) Účinné oddělení je možné zajistit, 
pouze pokud se z mechanismu fungování 
vertikálně integrovaných společností 
odstraní inherentní podněty, na jejichž 
základě takové společnosti diskriminují 
konkurenci, pokud jde o přístup k síti a 
investice. Oddělení vlastnictví, které 
vyžaduje, aby byl vlastník sítě určen 
provozovatelem sítě a byl nezávislý na 
veškerých zájmech v oblasti dodávek a 
výroby, je Komisí považován za zjevně 
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a nejstabilnějším způsobem, jak vyřešit 
nevyhnutelný střet zájmů a zajistit 
bezpečnost dodávek. Z tohoto důvodu
Evropský parlament ve svém usnesení o 
perspektivách vnitřního trhu se zemním 
plynem a elektřinou přijatém dne 
10. července 2007 označil oddělení 
vlastnictví na úrovni 
přenosových/přepravních soustav za 
nejúčinnější nástroj nediskriminační 
podpory investic do infrastruktury, 
spravedlivého přístupu k soustavě pro nové 
účastníky a průhlednosti trhu. Členským 
státům by proto měla být uložena 
povinnost zajistit, aby táž osoba nebo 
osoby nebyly oprávněny vykonávat 
kontrolu, mimo jiné prostřednictvím práv 
blokovat rozhodnutí strategického 
významu, například o investicích, z pozice 
menšinového akcionáře, nad výrobním či 
dodavatelským podnikem a zároveň mít 
jakýkoli zájem či uplatňovat jakékoli 
právo ve vztahu k provozovateli přenosové 
soustavy nebo k přenosové soustavě. 
Kontrola nad provozovatelem přenosové 
soustavy by naopak měla vyloučit možnost 
mít jakýkoli zájem či uplatňovat jakékoli 
právo ve vztahu k dodavatelskému 
podniku.

nejúčinnější a nejstabilnější způsob, jak 
vyřešit nevyhnutelný střet zájmů a zajistit 
bezpečnost dodávek. Evropský parlament 
ve svém usnesení o perspektivách vnitřního 
trhu se zemním plynem a elektřinou 
přijatém dne 10. července 2007 označil 
oddělení vlastnictví na úrovni 
přenosových/přepravních soustav za 
nejúčinnější nástroj nediskriminační 
podpory investic do infrastruktury, 
spravedlivého přístupu k soustavě pro nové 
účastníky a průhlednosti trhu. Vzhledem 
k tomu, že Společenství není oprávněno 
přikazovat vyvlastnění podniků a 
výrobních prostředků a musí respektovat 
základní vlastnická práva, měla by ale 
také být členským státům dána pravomoc, 
aby vyřešily střet zájmů a zajistily, za 
zvláštních podmínek, potřebné investice.

Or. en

Odůvodnění

Jakkoli může být oddělení vlastnictví považováno za účinný způsob, jak vyřešit střet zájmů 
v rámci integrovaných podniků, žádnému zastánci oddělení vlastnictví se doposud nepodařilo 
prokázat, že by se stávající problémy týkající se hospodářské soutěže na evropských trzích 
s elektřinou mohly řešit pouze oddělením vlastnictví provozovatelů přenosové soustavy.



PE404.393v01-00 16/111 AM\713546CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Účinné oddělení je možné zajistit, 
pouze pokud se z mechanismu fungování 
vertikálně integrovaných společností 
odstraní inherentní podněty, na jejichž 
základě takové společnosti diskriminují 
konkurenci, pokud jde o přístup k síti a 
investice. Oddělení vlastnictví, které 
vyžaduje, aby byl vlastník sítě určen 
provozovatelem sítě a byl nezávislý na 
veškerých zájmech v oblasti dodávek a 
výroby, je zjevně nejúčinnějším 
a nejstabilnějším způsobem, jak vyřešit
nevyhnutelný střet zájmů a zajistit 
bezpečnost dodávek. Z tohoto důvodu
Evropský parlament ve svém usnesení 
o perspektivách vnitřního trhu se zemním 
plynem a elektřinou přijatém dne 
10. července 2007 označil oddělení 
vlastnictví na úrovni 
přenosových/přepravních soustav za 
nejúčinnější nástroj nediskriminační 
podpory investic do infrastruktury, 
spravedlivého přístupu k soustavě pro nové 
účastníky a průhlednosti trhu. Členským 
státům by proto měla být uložena 
povinnost zajistit, aby táž osoba nebo 
osoby nebyly oprávněny vykonávat 
kontrolu, mimo jiné prostřednictvím práv 
blokovat rozhodnutí strategického 
významu, například o investicích, z pozice 
menšinového akcionáře, nad výrobním či 
dodavatelským podnikem a zároveň mít 
jakýkoli zájem či uplatňovat jakékoli 
právo ve vztahu k provozovateli přenosové 
soustavy nebo k přenosové soustavě. 
Kontrola nad provozovatelem přenosové 
soustavy by naopak měla vyloučit možnost 
mít jakýkoli zájem či uplatňovat jakékoli 

(7) Účinné oddělení je možné zajistit, 
pokud se z mechanismu fungování 
vertikálně integrovaných společností 
odstraní inherentní podněty, na jejichž 
základě takové společnosti diskriminují 
konkurenci, pokud jde o přístup k síti a 
investice. Oddělení vlastnictví, které 
vyžaduje, aby byl vlastník sítě určen 
provozovatelem sítě a byl nezávislý na 
veškerých zájmech v oblasti dodávek a 
výroby, je jedním ze způsobů řešení 
nevyhnutelného střetu zájmů. Evropský 
parlament ve svém usnesení o 
perspektivách vnitřního trhu se zemním 
plynem a elektřinou přijatém dne 
10. července 2007 označil oddělení 
vlastnictví na úrovni 
přenosových/přepravních soustav za 
nejúčinnější nástroj nediskriminační 
podpory investic do infrastruktury, 
spravedlivého přístupu k soustavě pro nové 
účastníky a průhlednosti trhu.
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právo ve vztahu k dodavatelskému 
podniku.

Or. fr

Odůvodnění

Oddělení vlastnictví je jedním ze způsobů předložených Komisí, které mají vyřešit 
nevyhnutelný střet zájmů ve vertikálně integrovaných podnicích. Nejedná se o jediný způsob 
k dosažení tohoto cíle a měla by být zachována možnost volby mezi ostatními způsoby, které 
jsou uvedeny v této směrnici. Neexistuje jakýkoli přesvědčivý důkaz, že by oddělení vlastnictví 
umožňovalo bezpečnost dodávek. Takový důkaz nebyl poskytnut v rámci důkladného 
posouzení dopadu.

Pozměňovací návrh 107
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Systém, který má být zaveden, by měl 
být účinný, pokud jde o odstranění střetu 
zájmů mezi výrobci a provozovateli 
přenosové soustavy, s cílem prosadit 
nezbytné investice a zajistit přístup novým 
účastníkům v rámci transparentního a 
účinného režimu regulace.

Or. en

Odůvodnění

Každý nově zavedený systém musí být účinný a transparentní – na druhé straně musí zajistit, 
aby byly provedeny potřebné investice.
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Pozměňovací návrh 108
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k tomu, že si oddělení 
vlastnictví v některých případech vyžádá 
restrukturalizaci podniků, by členským 
státům měla být poskytnuta dodatečná
lhůta na uplatnění příslušných ustanovení. 
S ohledem na vertikální vztahy mezi 
elektroenergetikou a plynárenstvím by se 
ustanovení o oddělení měla navíc 
uplatňovat provázaně na obě odvětví.

(8) Vzhledem k tomu, že si oddělení 
vlastnictví v některých případech vyžádá 
restrukturalizaci podniků, by členským 
státům, které zvolí možnost oddělení 
vlastnictví, měla být poskytnuta dodatečná 
lhůta na uplatnění příslušných ustanovení. 
S ohledem na vertikální vztahy mezi 
elektroenergetikou a plynárenstvím by se 
ustanovení o oddělení měla navíc 
uplatňovat provázaně na obě odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Znění zohledňuje skutečnost, že oddělení vlastnictví je pouze jednou z možností.

Pozměňovací návrh 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Členské státy mohou případně použít 
ustanovení této směrnice týkající se 
skutečného a účinného oddělení 
přenosových soustav a provozovatelů 
přenosových soustav. Toto oddělení je 
skutečné, neboť napomáhá zajištění 
nezávislosti provozovatelů přenosových 
soustav. Je účinné, neboť poskytuje 
vhodnější předpisový rámec k zajištění 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
dostatečných investic, přístupu nových 
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účastníků a integraci trhů s elektřinou. Je 
založeno na pilíři technických opatření a 
opatření týkajících se řízení provozovatelů 
přenosových soustav a pilíři opatření 
týkajících se investic, připojení nových 
výrobních kapacit do sítě a integrace trhu 
prostřednictvím regionální spolupráce. Je 
v souladu s požadavky stanovenými 
Evropskou radou při jejím zasedání 
v Bruselu ve dnech 8. až 9. března 2007.

Or. fr

Odůvodnění

Skutečné a účinné oddělení přenosových soustav a provozovatelů přenosových soustav 
napomáhá zajištění nezávislosti provozovatelů přenosových soustav prostřednictvím širokého 
okruhu opatření, která jsou slučitelná s vnitrostátními nařízeními a v souladu se zásadou 
proporcionality a volného pohybu kapitálu. Spolu s opatřeními na podporu investic a 
integrace trhu poskytuje komplexní reakci vyplývající v předložení této směrnice.

Pozměňovací návrh 110
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Zřízení provozovatelů soustav, 
nezávislých na zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, by mělo umožnit, aby vertikálně 
integrované společnosti nadále vlastnily 
majetek tvořící síť, a současně zajistit 
účinné oddělení zájmů, za předpokladu, že 
by nezávislý provozovatel soustavy plnil 
všechny funkce provozovatele sítě a že by 
byla zavedena podrobná regulace spolu 
s rozsáhlým mechanismem regulační 
kontroly.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Oddělení vlastnictví vnitrostátních přepravních sítí je jedinou možností, jak zaručit 
nezávislost správců vnitrostátních přepravních sítí a posílit transparentnost. Správcům 
vnitrostátních přepravních sítí by rovněž umožnilo, aby se stali účinnějšími subjekty 
podporujícími rozvoj trhu. V soustavě nezávislého provozovatele soustavy zůstávají vlastnictví 
vnitrostátních přepravních sítí i obchodní činnosti v týchž rukou. Jakkoli jsou činnosti ve 
vnitrostátní přepravě přísně regulovány, plyne z toho celá řada předpisů.

Pozměňovací návrh 111
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Zřízení provozovatelů soustav, 
nezávislých na zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, by mělo umožnit, aby vertikálně 
integrované společnosti nadále vlastnily 
majetek tvořící síť, a současně zajistit 
účinné oddělení zájmů, za předpokladu, že 
by nezávislý provozovatel soustavy plnil 
všechny funkce provozovatele sítě a že by 
byla zavedena podrobná regulace spolu 
s rozsáhlým mechanismem regulační 
kontroly.

(10) Zřízení provozovatelů soustav, 
nezávislých na zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, by mělo umožnit, aby vertikálně 
integrované společnosti nadále vlastnily 
majetek tvořící síť, a současně zajistit 
účinné oddělení zájmů, za předpokladu, že 
by nezávislý provozovatel soustavy plnil 
všechny funkce provozovatele sítě nebo že 
by se, v závislosti na dané situaci, 
uskutečnilo účinné a skutečné oddělení a 
že by byla zavedena podrobná regulace 
spolu s rozsáhlým mechanismem regulační 
kontroly.

Or. en

Odůvodnění

Zde je v bodě odůvodnění zapotřebí zdůraznit, že by vlastníci přenosové soustavy, u nichž 
nedochází k oddělení vlastnictví, měli mít možnost volby mezi nezávislým provozovatelem 
soustavy a modelem skutečného a účinného oddělení.
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Pozměňovací návrh 112
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Zřízení provozovatelů soustav, 
nezávislých na zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, by mělo umožnit, aby vertikálně 
integrované společnosti nadále vlastnily 
majetek tvořící síť, a současně zajistit 
účinné oddělení zájmů, za předpokladu, že 
by nezávislý provozovatel soustavy plnil 
všechny funkce provozovatele sítě a že by 
byla zavedena podrobná regulace spolu 
s rozsáhlým mechanismem regulační 
kontroly.

(10) Zřízení provozovatelů soustav, 
nezávislých na zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, by mělo umožnit, aby vertikálně 
integrované společnosti nadále vlastnily 
majetek tvořící síť, a současně zajistit 
účinné oddělení zájmů, za předpokladu, že 
by nezávislý provozovatel soustavy plnil 
všechny funkce provozovatele sítě nebo že 
by se, v závislosti na dané situaci, 
uskutečnilo účinné a skutečné oddělení a 
že by byla zavedena podrobná regulace 
spolu s rozsáhlým mechanismem regulační 
kontroly.

Or. en

Odůvodnění

Zde je v bodě odůvodnění zapotřebí zdůraznit, že by vlastníci přenosové soustavy, u nichž 
nedochází k oddělení vlastnictví, měli mít možnost volby mezi nezávislým provozovatelem 
soustavy a modelem skutečného a účinného oddělení.

Pozměňovací návrh 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Při dodržení předpisů o skutečném a 
účinném právním oddělení a za 
předpokladu, že podnik provozující síť 
provádí veškeré funkce provozovatele sítě 
a je zavedena podrobná regulace spolu 
s rozsáhlým mechanismem regulační 
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kontroly, vertikálně integrované podniky 
mohou zůstat vlastníkem svého majetku 
v soustavě a současně zajistit skutečné 
oddělení zájmů.

Or. en

Odůvodnění

Odkazuje se na pozměněný čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh 114
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně 
integrovaného podniku, měla by být 
členským státům poskytnuta možnost 
volby mezi oddělením vlastnických vztahů 
a odchylkou spočívající ve zřízení 
provozovatelů soustavy, kteří jsou 
nezávislí na zájmech v oblasti dodávek a 
výroby. Plnou účinnost řešení 
spočívajícího ve vytvoření nezávislého 
provozovatele soustavy je třeba zajistit 
prostřednictvím specifických doplňujících 
pravidel. Aby byly plně zachovány zájmy 
akcionářů vertikálně integrovaných 
společností, měly by mít členské státy 
možnost volby, zda oddělení vlastnictví 
provedou přímým odprodejem nebo 
rozdělením akcií integrované společnosti 
na akcie společnosti provozující síť a na 
akcie zbývajícího podniku zabývajícího se 
dodávkami a výrobou, pokud budou 
splněny požadavky vyplývající z oddělení 
vlastnictví.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Oddělení vlastnictví vnitrostátních přepravních sítí je jedinou možností, jak zaručit 
nezávislost správců vnitrostátních přepravních sítí a posílit transparentnost. Správcům 
vnitrostátních přepravních sítí by rovněž umožnilo, aby se stali účinnějšími subjekty 
podporujícími rozvoj trhu. V soustavě nezávislého provozovatele soustavy zůstávají vlastnictví 
vnitrostátních přepravních sítí i obchodní činnosti v týchž rukou. Jakkoli jsou činnosti ve 
vnitrostátní přepravě přísně regulovány, plyne z toho celá řada předpisů.

Pozměňovací návrh 115
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající ve zřízení provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou 
účinnost řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi různými 
možnostmi.

Or. de
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Pozměňovací návrh 116
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající ve zřízení provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou 
účinnost řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi různými 
možnostmi.

Or. de

Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity by rozhodnutí týkajíc se toho, jak dosáhnout cílů stanovených 
v návrhu, mělo být ponecháno na členských státech.
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Pozměňovací návrh 117
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající ve zřízení provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou 
účinnost řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi třemi 
možnostmi, jimiž jsou oddělení
vlastnických vztahů, zřízení nezávislého 
provozovatele soustavy a skutečné a 
účinné oddělení.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost volby mezi třemi možnostmi oddělení přenosové sítě, jimiž 
jsou oddělení vlastnictví, model nezávislého provozovatele soustavy (ISO) a skutečné a účinné 
oddělení (EEU). Všechny tyto možnosti jsou stejně vhodné k zajištění nediskriminačního 
přístupu k systému, vyřešení střetu zájmů v rámci integrovaného podniku a podpoře investic 
do sítě.
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Pozměňovací návrh 118
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající ve zřízení provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou účinnost 
řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo pokud to členský stát 
považuje za vhodné s ohledem na zajištění 
podmínek provozovatelům přenosové 
soustavy pro účinné fungování evropské 
sítě nebo pro vytvoření nadnárodního 
provozovatele přenosové soustavy, měla by 
být členským státům poskytnuta možnost 
volby mezi oddělením vlastnických vztahů 
a odchylkou spočívající ve zřízení 
provozovatelů soustavy, kteří jsou 
nezávislí na zájmech v oblasti dodávek a 
výroby. Plnou účinnost řešení 
spočívajícího ve vytvoření nezávislého 
provozovatele soustavy je třeba zajistit 
prostřednictvím specifických doplňujících 
pravidel. Aby byly plně zachovány zájmy 
akcionářů vertikálně integrovaných 
společností, měly by mít členské státy 
možnost volby, zda oddělení vlastnictví 
provedou přímým odprodejem nebo 
rozdělením akcií integrované společnosti 
na akcie společnosti provozující síť a na 
akcie zbývajícího podniku zabývajícího se 
dodávkami a výrobou, pokud budou 
splněny požadavky vyplývající z oddělení 
vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Obě možnosti oddělení vlastnictví a model nezávislého provozovatele soustavy by měly být 
postaveny na stejný základ. Členské státy by měly mít právo volby – po vstupu této směrnice 
v platnost – mezi těmito dvěma možnostmi nezávisle na struktuře trhu na jejich území v daném 
čase.
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Pozměňovací návrh 119
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající ve zřízení provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou účinnost 
řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů, nebo zřízením 
provozovatelů soustavy, kteří jsou 
nezávislí na zájmech v oblasti dodávek a 
výroby, nebo účinným a skutečným 
oddělením, které zajišťuje účinné 
oddělení provozovatele přenosové 
soustavy, aniž by bylo narušeno vlastnictví 
a aniž by přenosová soustava nebo výroba 
energie musely být odprodány. Plnou 
účinnost řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí skutečné a účinné oddělení jako třetí alternativní řešení 
k oddělení vlastnictví a modelu nezávislého provozovatele soustavy.
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Pozměňovací návrh 120
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající ve zřízení provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou účinnost 
řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi třemi 
možnostmi, jimiž jsou oddělení
vlastnických vztahů, zřízení nezávislého 
provozovatele soustavy a skutečné a 
účinné oddělení. Plnou účinnost řešení 
spočívajícího ve vytvoření nezávislého 
provozovatele soustavy nebo skutečném a 
účinném oddělení je třeba zajistit 
prostřednictvím specifických doplňujících 
pravidel. Aby byly plně zachovány zájmy 
akcionářů vertikálně integrovaných 
společností, měly by mít členské státy 
možnost volby, zda oddělení vlastnictví 
provedou přímým odprodejem nebo 
rozdělením akcií integrované společnosti 
na akcie společnosti provozující síť a na 
akcie zbývajícího podniku zabývajícího se 
dodávkami a výrobou, pokud budou 
splněny požadavky vyplývající z oddělení 
vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Zde je v bodě odůvodnění zapotřebí zdůraznit, že by vlastníci přenosové soustavy, u nichž 
nedochází k oddělení vlastnictví, měli mít možnost volby mezi nezávislým provozovatelem 
soustavy a modelem skutečného a účinného oddělení.
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Pozměňovací návrh 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající ve zřízení provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou účinnost 
řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů, skutečným a 
účinným oddělením přenosových soustav 
a provozovatelů přenosových soustav a 
zřízením provozovatelů soustavy, kteří jsou 
nezávislí na zájmech v oblasti dodávek a 
výroby. Plnou účinnost řešení 
spočívajícího ve vytvoření nezávislého 
provozovatele soustavy je třeba zajistit 
prostřednictvím specifických doplňujících 
pravidel. Aby byly plně zachovány zájmy 
akcionářů vertikálně integrovaných 
společností, měly by mít členské státy 
možnost volby, zda oddělení vlastnictví 
provedou přímým odprodejem nebo 
rozdělením akcií integrované společnosti 
na akcie společnosti provozující síť a na 
akcie zbývajícího podniku zabývajícího se 
dodávkami a výrobou, pokud budou 
splněny požadavky vyplývající z oddělení 
vlastnictví.

Or. fr

Odůvodnění

Aby byla zajištěna nezávislost provozovatelů přenosových soustav, zajistí členské státy, aby 
vertikálně integrované podniky musely dodržovat ustanovení o oddělení vlastnictví, skutečném 
a účinném oddělení a nezávislých uživatelích soustavy. Tyto tři možnosti jsou rovnocenné a 
objevují se jako takové v návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 



PE404.393v01-00 30/111 AM\713546CS.doc
Externí překlad

CS

Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající ve zřízení provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou účinnost 
řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů, zřízením
provozovatelů soustavy, kteří jsou 
nezávislí na zájmech v oblasti dodávek a 
výroby, a skutečným a účinným právním 
oddělením provozovatelů přenosové 
soustavy. Plnou účinnost řešení 
spočívajícího ve vytvoření nezávislého 
provozovatele soustavy je třeba zajistit 
prostřednictvím specifických doplňujících 
pravidel. Aby byly plně zachovány zájmy 
akcionářů vertikálně integrovaných 
společností, měly by mít členské státy 
možnost volby, zda oddělení vlastnictví 
provedou přímým odprodejem nebo 
rozdělením akcií integrované společnosti 
na akcie společnosti provozující síť a na 
akcie zbývajícího podniku zabývajícího se 
dodávkami a výrobou, pokud budou 
splněny požadavky vyplývající z oddělení 
vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Zřízení nezávislého provozovatele soustavy by mělo být rovnocennou možností. Tento návrh 
se navíc odkazuje na čl. 8 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 123
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Má-li být na vnitřním trhu 
s elektřinou vytvořena konkurence, musí 
zákazníci být schopni vybírat své 
dodavatele a uzavírat smlouvy o 
dodávkách elektřiny podle svých potřeb 
s několika dodavateli.

Or. en

Odůvodnění

Pokud bude zákazníkům zajištěna možnost, aby vyzvali skupinu dodavatelů, napomůže to 
rozvoji volného pohybu elektřiny a hospodářské soutěži na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 124
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přenosové soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami. Může-
li příslušný členský stát dodržení tohoto 
požadavku prokázat, mohou kontrolu 
provádět dva různé veřejné orgány, 
z nichž jeden by kontroloval činnosti 
výroby a dodávek a druhý činnosti 

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přenosové soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami.
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v oblasti přenosu.

Or. de

Odůvodnění

Nerovné zacházení s veřejnými a soukromými vlastníky přenosových soustav je diskriminující, 
jelikož zůstává nevyřešený problém vynaloženého politického vlivu ze strany jednotlivých 
členských států. Rozlišující ustanovení o oddělení veřejných a soukromých společností jdou 
proti původnímu cíli liberalizace a nedodržuje zásadu rovnosti. Nediskriminační přístup do 
soustavy lze zajistit také prostřednictvím společnosti v soukromém vlastnictví, podle 
ustanovení obchodního práva.

Pozměňovací návrh 125
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přenosové soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami. Může-
li příslušný členský stát dodržení tohoto 
požadavku prokázat, mohou kontrolu 
provádět dva různé veřejné orgány, 
z nichž jeden by kontroloval činnosti 
výroby a dodávek a druhý činnosti 
v oblasti přenosu.

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přenosové soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami.

Or. de

Odůvodnění

Nerovné zacházení s veřejnými a soukromými společnostmi je diskriminující a neodůvodněné.
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Pozměňovací návrh 126
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přenosové soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami. Může-
li příslušný členský stát dodržení tohoto 
požadavku prokázat, mohou kontrolu 
provádět dva různé veřejné orgány, 
z nichž jeden by kontroloval činnosti 
výroby a dodávek a druhý činnosti 
v oblasti přenosu.

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přenosové soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami.

Or. en

Odůvodnění

Nerovné zacházení s veřejnými a soukromými vlastníky přenosové soustavy by bylo 
diskriminační. V bodech odůvodnění v návrhu Komise se rozlišuje mezi soustavami ve 
vlastnictví státu a soustavami v soukromém vlastnictví. V důsledku toho zůstává problém 
souběžného politického vlivu členských států na konkurenční i regulovanou část 
elektroenergetiky nevyřešený.

Pozměňovací návrh 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
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soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přenosové soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami. Může-
li příslušný členský stát dodržení tohoto 
požadavku prokázat, mohou kontrolu 
provádět dva různé veřejné orgány, 
z nichž jeden by kontroloval činnosti 
výroby a dodávek a druhý činnosti 
v oblasti přenosu.

soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přenosové soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami. Může-
li příslušný členský stát dodržení tohoto 
požadavku prokázat, mohou kontrolu 
provádět dva různé veřejné orgány, z nichž 
jeden by kontroloval činnosti výroby 
a dodávek a druhý činnosti v oblasti 
přenosu.

Or. de

Odůvodnění

Článek 295 Smlouvy o ES ponechává vlastnictví v členských státech nedotčené. Podle 
jurisdikce Soudního dvora ustanovení odráží neutralitu Smlouvy o ES, pokud jde o systémy 
majetkového vlastnictví v členských státech. Měl by být nahlížen v souvislosti s odlišným 
významem zestátnění a veřejných podniků v členských státech. Když bylo vytvořeno EHS, bylo 
úmyslem zabránit Společenství v omezování rozsahu působnosti, pokud jde o opatření v těch 
členských státech, kde existuje státní hospodářství.

Pozměňovací návrh 128
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů
jak provozovatelů přenosové soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami. Může-
li příslušný členský stát dodržení tohoto 
požadavku prokázat, mohou kontrolu 
provádět dva různé veřejné orgány, z nichž 
jeden by kontroloval činnosti výroby 

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přenosové soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami. Může-
li příslušný členský stát dodržení tohoto 
požadavku prokázat, mohou kontrolu 
provádět dva různé veřejné orgány, z nichž 
jeden by kontroloval činnosti výroby 



AM\713546CS.doc 35/111 PE404.393v01-00
Externí překlad

CS

a dodávek a druhý činnosti v oblasti 
přenosu.

a dodávek a druhý činnosti v oblasti 
přenosu. V případě, že je vertikální 
integrace uskutečňována prostřednictvím 
členského státu, který kontroluje 
provozovatele přenosové soustavy i 
podniky vykonávající funkci výroby či 
dodávek, měly by zůstat požadavky na 
skutečné právní oddělení pro tyto subjekty 
závazné.

Or. en

Odůvodnění

Je nanejvýš nezbytné, aby existovaly skutečně rovné podmínky pro státem vlastněné i 
soukromé společnosti.

Pozměňovací návrh 129
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Plné oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU. 
Aby se zajistilo oddělení činností v oblasti 
sítě a dodávek v celém Společenství, měly 
by regulační orgány mít pravomoc 
odmítnout udělení certifikace 
provozovatelům přenosové soustavy, kteří 
nesplňují pravidla pro oddělení. 
K zajištění jednotného uplatňování 
v celém Společenství a dodržení 
mezinárodních závazků Společenství by 
Komise měla mít právo na přezkum 
rozhodnutí o certifikaci přijatých 

(13) Oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU.
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regulačními orgány.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise na certifikační proces pro provozovatele přenosové soustavy s odděleným 
vlastnictvím a nezávislé provozovatele soustavy je příliš zatěžující a byrokratický. Řádné 
uplatňování pravidel o oddělení lze zabezpečit prostřednictvím trvalého sledování 
provozovatelů přenosové soustavy a dohledu nad nimi ze strany regulačního orgánu.

Pozměňovací návrh 130
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Plné oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU. 
Aby se zajistilo oddělení činností v oblasti 
sítě a dodávek v celém Společenství, měly 
by regulační orgány mít pravomoc 
odmítnout udělení certifikace 
provozovatelům přenosové soustavy, kteří 
nesplňují pravidla pro oddělení.
K zajištění jednotného uplatňování v celém 
Společenství a dodržení mezinárodních 
závazků Společenství by Komise měla mít 
právo na přezkum rozhodnutí o certifikaci 
přijatých regulačními orgány.

(13) Oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU. 
K zajištění jednotného uplatňování v celém 
Společenství a dodržení mezinárodních 
závazků Společenství by Komise měla mít 
právo na přezkum rozhodnutí o certifikaci 
přijatých regulačními orgány.

Or. en
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Odůvodnění

Zde je v bodě odůvodnění zapotřebí zdůraznit, že by vlastníci přenosové soustavy, u nichž 
nedochází k oddělení vlastnictví, měli mít možnost volby mezi nezávislým provozovatelem 
soustavy a modelem skutečného a účinného oddělení.

Pozměňovací návrh 131
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Plné oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU. 
Aby se zajistilo oddělení činností v oblasti 
sítě a dodávek v celém Společenství, měly 
by regulační orgány mít pravomoc 
odmítnout udělení certifikace 
provozovatelům přenosové soustavy, kteří 
nesplňují pravidla pro oddělení. K zajištění 
jednotného uplatňování v celém 
Společenství a dodržení mezinárodních 
závazků Společenství by Komise měla mít 
právo na přezkum rozhodnutí o certifikaci 
přijatých regulačními orgány.

(13) Oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství. Toto pravidlo musí platit 
stejně tak pro společnosti z EU, jako pro 
společnosti ze zemí mimo EU. Aby se 
zajistilo oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek v celém Společenství, měly by 
regulační orgány mít pravomoc odmítnout 
udělení certifikace provozovatelům 
přenosové soustavy, kteří nesplňují 
pravidla pro oddělení. K zajištění 
jednotného uplatňování v celém 
Společenství a dodržení mezinárodních 
závazků Společenství by agentura měla 
mít právo na přezkum rozhodnutí o 
certifikaci přijatých regulačními orgány.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 132
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Ochrana dodávek energie je zásadním 
prvkem veřejné bezpečnosti, a nutně tedy 
souvisí s účinným fungováním trhu 
s elektřinou v EU. Elektřina může 
k občanům EU proudit pouze po síti.
Fungující trhy s elektřinou, a zejména sítě 
a další majetek související s dodávkami 
elektřiny, jsou nezbytné pro veřejnou 
bezpečnost, konkurenceschopnost 
hospodářství a pro blaho občanů 
Společenství. Aniž jsou dotčeny 
mezinárodní závazky Společenství, má 
Společenství za to, že odvětví přenosové 
soustavy elektřiny má pro Společenství 
velký význam, a jsou proto nezbytné další 
záruky ohledně vlivu třetích zemí s cílem 
zamezit jakémukoli ohrožení veřejného 
pořádku a veřejné bezpečnosti ve 
Společenství a blahobytu občanů 
Společenství. Tato opatření jsou také 
nezbytná k zajištění souladu s pravidly pro 
účinné oddělení.

(14) Ochrana dodávek energie je zásadním 
prvkem veřejné bezpečnosti, a nutně tedy 
souvisí s účinným fungováním trhu 
s elektřinou v EU. Elektřina může 
k občanům EU proudit pouze po síti.
Fungující trhy s elektřinou, a zejména sítě 
a další majetek související s dodávkami 
elektřiny, jsou nezbytné pro veřejnou 
bezpečnost, konkurenceschopnost 
hospodářství a pro blaho občanů 
Společenství. Případy nesprávného 
směrování se projeví až mnohem později. 
Aniž jsou dotčeny jeho mezinárodní 
závazky, má Společenství za to, že odvětví 
přenosové soustavy elektřiny má pro 
Společenství velký význam.

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Ochrana dodávek energie je zásadním 
prvkem veřejné bezpečnosti, a nutně tedy 
souvisí s účinným fungováním trhu 
s elektřinou v EU. Elektřina může 

(14) Ochrana dodávek energie je zásadním 
prvkem veřejné bezpečnosti, a nutně tedy 
souvisí s účinným fungováním trhu 
s elektřinou v EU a odstraňováním 
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k občanům EU proudit pouze po síti.
Fungující trhy s elektřinou, a zejména sítě 
a další majetek související s dodávkami 
elektřiny, jsou nezbytné pro veřejnou 
bezpečnost, konkurenceschopnost 
hospodářství a pro blaho občanů 
Společenství. Aniž jsou dotčeny 
mezinárodní závazky Společenství, má 
Společenství za to, že odvětví přenosové 
soustavy elektřiny má pro Společenství 
velký význam, a jsou proto nezbytné další 
záruky ohledně vlivu třetích zemí s cílem 
zamezit jakémukoli ohrožení veřejného 
pořádku a veřejné bezpečnosti ve 
Společenství a blahobytu občanů 
Společenství. Tato opatření jsou také 
nezbytná k zajištění souladu s pravidly pro 
účinné oddělení.

zeměpisné izolace. Elektřina může 
k občanům EU proudit pouze po síti.
Fungující trhy s elektřinou, a zejména sítě 
a další majetek související s dodávkami 
elektřiny, jsou nezbytné pro veřejnou 
bezpečnost, konkurenceschopnost 
hospodářství a pro blaho občanů 
Společenství. Aniž jsou dotčeny 
mezinárodní závazky Společenství, má 
Společenství za to, že odvětví přenosové 
soustavy elektřiny má pro Společenství 
velký význam, a jsou proto nezbytné další 
záruky ohledně vlivu třetích zemí s cílem 
zamezit jakémukoli ohrožení veřejného 
pořádku a veřejné bezpečnosti ve 
Společenství a blahobytu občanů 
Společenství. Tato opatření jsou také 
nezbytná k zajištění souladu s pravidly pro 
účinné oddělení.

Or. lt

Pozměňovací návrh 134
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Nediskriminační přístup k distribuční 
síti je určující pro navazující přístup 
k zákazníkům na maloobchodní úrovni. 
Rozsah diskriminace, pokud jde o přístup 
třetích osob a investice, je však na 
distribuční úrovni méně významný než na 
úrovni přenosu, protože na distribuční 
úrovni jsou přetížení a vliv zájmů v oblasti 
výroby obecně méně důležité než na úrovni 
přenosu. Kromě toho je funkční oddělení 
provozovatelů distribuční soustavy podle 
směrnice 2003/54/ES povinné až od 
1. července 2007 a jeho vliv na vnitřní trh 
je ještě třeba vyhodnotit. V současnosti 
platná pravidla pro právní a funkční 

(15) Nediskriminační přístup k distribuční 
síti je určující pro navazující přístup 
k zákazníkům na maloobchodní úrovni. 
Rozsah diskriminace, pokud jde o přístup 
třetích osob a investice, je však na 
distribuční úrovni méně významný než na 
úrovni přenosu, protože na distribuční 
úrovni jsou přetížení a vliv zájmů v oblasti 
výroby obecně méně důležité než na úrovni 
přenosu. Distribuční systémy by proto 
měly zůstat výslovně vyňaty z ustanovení 
této směrnice. Kromě toho je funkční 
oddělení provozovatelů distribuční 
soustavy podle směrnice 2003/54/ES 
povinné až od 1. července 2007 a jeho vliv 
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oddělení mohou vést k účinnému oddělení, 
pokud budou jasněji definována, řádně 
prováděna a důkladně sledována. V zájmu 
vytvoření rovných podmínek na 
maloobchodní úrovni by proto činnosti 
provozovatelů distribuční soustavy měly 
být sledovány, aby tito provozovatelé 
nemohli využívat své vertikální integrace, 
pokud jde o jejich konkurenční postavení 
na trhu, zejména ve vztahu k malým 
zákazníkům v domácnostech i mimo ně.

na vnitřní trh je ještě třeba vyhodnotit. 
V současnosti platná pravidla pro právní a 
funkční oddělení mohou vést k účinnému 
oddělení, pokud budou jasněji definována, 
řádně prováděna a důkladně sledována. 
V zájmu vytvoření rovných podmínek na 
maloobchodní úrovni by proto činnosti 
provozovatelů distribuční soustavy měly 
být sledovány, aby tito provozovatelé 
nemohli využívat své vertikální integrace, 
pokud jde o jejich konkurenční postavení 
na trhu, zejména ve vztahu k malým 
zákazníkům v domácnostech i mimo ně.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že ustanovení třetího balíčku k vnitřnímu trhu s elektřinou by se 
nemělo použít pro úroveň distribuce.

Pozměňovací návrh 135
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Energetické regulační orgány musejí 
být schopny přijímat rozhodnutí o všech 
relevantních regulačních otázkách, má-li 
vnitřní trh řádně fungovat, a musejí být 
plně nezávislé na jakýchkoli veřejných či 
soukromých zájmech.

(17) Energetické regulační orgány musejí 
být schopny přijímat rozhodnutí o všech 
relevantních regulačních otázkách, má-li 
vnitřní trh řádně fungovat, a musejí být 
plně nezávislé na jakýchkoli veřejných či 
soukromých orgánech nebo 
společnostech.

Or. en

Odůvodnění

Energetické regulační orgány by měly mít povinnost veřejného zájmu.
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Pozměňovací návrh 136
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Energetické regulační orgány by měly 
mít pravomoc vydávat závazná rozhodnutí 
týkající se elektroenergetických podniků a 
udělovat účinné, přiměřené a odrazující 
sankce těm elektroenergetickým 
podnikům, které nedodrží své povinnosti. 
Musí jim být rovněž udělena pravomoc 
rozhodovat, bez ohledu na uplatňování 
pravidel hospodářské soutěže, o jakýchkoli 
vhodných opatřeních na podporu účinné 
hospodářské soutěže nutných pro řádné 
fungování trhu, jakož i zajišťovat vysoké 
standardy univerzální a veřejné služby 
v souladu s otevřením trhu, ochranu 
ohrožených zákazníků a plnou účinnost 
opatření na ochranu spotřebitele. Těmito 
ustanoveními by neměly být dotčeny ani 
pravomoci Komise, pokud jde o 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže, 
včetně přezkoumávání spojení s významem 
pro celé Společenství, ani pravidla pro 
vnitřní trh, například volný pohyb kapitálu.

(18) Energetické regulační orgány by měly 
mít pravomoc vydávat závazná rozhodnutí 
týkající se elektroenergetických podniků a 
udělovat účinné, přiměřené a odrazující 
sankce těm elektroenergetickým 
podnikům, které nedodrží své povinnosti. 
Musí jim být rovněž udělena pravomoc 
rozhodovat, bez ohledu na uplatňování 
pravidel hospodářské soutěže, o jakýchkoli 
vhodných opatřeních zajišťujících přínosy 
pro spotřebitele prostřednictvím podpory
účinné hospodářské soutěže nutných pro 
řádné fungování trhu, jakož i zajišťovat 
vysoké standardy univerzální a veřejné 
služby v souladu s otevřením trhu, ochranu 
ohrožených zákazníků a plnou účinnost 
opatření na ochranu spotřebitele. Těmito 
ustanoveními by neměly být dotčeny ani 
pravomoci Komise, pokud jde o 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže, 
včetně přezkoumávání spojení s významem 
pro celé Společenství, ani pravidla pro 
vnitřní trh, například volný pohyb kapitálu.

Or. en

Odůvodnění

Podpora skutečné hospodářské soutěže nesmí být cílem sama o sobě, ale měla by být 
zaměřena na zájmy spotřebitelů, pokud jde o širší výběr, nižší ceny a lepší kvalitu 
poskytovaných služeb.
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Pozměňovací návrh 137
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vnitřní trh s elektřinou trpí 
nedostatkem likvidity a průhlednosti, který 
brání účinnému přidělování zdrojů, 
zajištění rizik a vstupu nových účastníků 
na trh. Musí vzrůst důvěra v trh, jeho 
likvidita a počet účastníků trhu, a proto je 
třeba zvýšit regulační dohled nad podniky 
působícími v oblasti dodávek elektřiny. 
Těmito požadavky by neměly být dotčeny 
stávající právní předpisy Společenství 
týkající se finančních trhů a měly by 
s nimi být v souladu. Energetické 
regulační orgány a regulační orgány pro 
finanční trh by měly spolupracovat, aby si 
vzájemně umožnily orientaci na 
dotčených trzích.

(19) Vnitřní trh s elektřinou trpí 
nedostatkem likvidity a průhlednosti, který 
brání účinnému přidělování zdrojů, 
zajištění rizik a vstupu nových účastníků 
na trh. Musí vzrůst důvěra v trh, jeho 
likvidita a počet účastníků trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vnitřní trh s elektřinou trpí 
nedostatkem likvidity a průhlednosti, který 
brání účinnému přidělování zdrojů, 
zajištění rizik a vstupu nových účastníků 
na trh. Musí vzrůst důvěra v trh, jeho 
likvidita a počet účastníků trhu, a proto je 
třeba zvýšit regulační dohled nad podniky 
působícími v oblasti dodávek elektřiny. 
Těmito požadavky by neměly být dotčeny 
stávající právní předpisy Společenství 

(19) Vnitřní trh s elektřinou trpí 
nedostatkem likvidity a průhlednosti, který 
brání účinnému přidělování zdrojů, 
zajištění rizik a vstupu nových účastníků 
na trh. Musí vzrůst důvěra v trh, jeho 
likvidita a počet účastníků trhu.



AM\713546CS.doc 43/111 PE404.393v01-00
Externí překlad

CS

týkající se finančních trhů a měly by 
s nimi být v souladu. Energetické 
regulační orgány a regulační orgány pro 
finanční trh by měly spolupracovat, aby si 
vzájemně umožnily orientaci na 
dotčených trzích.

Or. de

Odůvodnění

Oblasti příslušnosti regulace finančního trhu a regulace trhu s elektřinou by neměly být 
směšovány.

Pozměňovací návrh 139
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Dříve než Komise přijme obecné 
zásady, které podrobněji vymezí 
požadavky na vedení záznamů, měly by 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů a Evropský výbor 
regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) 
spolupracovat s cílem prozkoumat obsah 
těchto obecných zásad a poskytnout v této 
věci Komisi rady. Agentura a výbor by 
měly rovněž spolupracovat s cílem 
prozkoumat hlouběji otázku, zda by se na 
transakce se smlouvami na dodávky 
elektřiny a deriváty na elektřinu měly 
vztahovat požadavky na průhlednost před 
uskutečněním obchodu a/nebo po něm a 
případně jaký by měl být obsah těchto 
požadavků, a s cílem poskytnout v této 
věci rady.

(20) Dříve než Komise přijme obecné 
zásady, které podrobněji vymezí 
požadavky na vedení záznamů, měly by 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů a Evropský výbor 
regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) 
spolupracovat s cílem zkontrolovat obsah 
těchto obecných zásad a poskytnout v této 
věci Komisi rady. Agentura a výbor by 
měly rovněž spolupracovat s cílem 
prozkoumat hlouběji otázku, zda by se na 
transakce se smlouvami na dodávky 
elektřiny a deriváty na elektřinu měly 
vztahovat požadavky na průhlednost před 
uskutečněním obchodu a/nebo po něm (a, 
v případě potřeby, požadavků na 
zveřejnění týkající se údajů, které mají být 
uchovány) a případně jaký by měl být 
obsah těchto požadavků, a s cílem 
poskytnout v této věci rady.

Or. de
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Odůvodnění

Vzhledem k důvěrnému charakteru údajů a jejich hospodářskému významu by se mělo jasně 
rozlišovat mezi uchováním a zveřejňováním údajů.

Pozměňovací návrh 140
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) S cílem předcházet tomu, aby 
dominantní zavedení dodavatelé 
rozhodovali předem o otvírání trhu, je 
třeba umožnit rozvoj nových obchodních 
schémat, například možnost uzavírat 
smlouvy souběžně s několika dodavateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Požadavky veřejné služby a společné 
minimální standardy, jež z nich vyplývají, 
je třeba dále zpřísnit, aby se zajistilo, že 
hospodářská soutěž přináší prospěch všem 
spotřebitelům. Klíčovým aspektem při 
poskytování dodávek zákazníkům je 
přístup k údajům o spotřebě, přičemž 
spotřebitelé musejí mít přístup ke svým 
údajům, aby mohli na základě těchto údajů 
vyzvat konkurenci k předložení nabídky. 
Spotřebitelé by rovněž měli mít právo být 
řádně informováni o své spotřebě energie. 
Pravidelně poskytované informace o 
nákladech na energii budou vytvářet 

(21) Požadavky veřejné služby a společné 
minimální standardy, jež z nich vyplývají, 
je třeba dále zpřísnit, aby se zajistilo, že 
hospodářská soutěž přináší prospěch všem 
spotřebitelům, a obzvláště spotřebitelům 
ohroženým. Požadavky na veřejné služby 
mohou být vyhodnoceny na vnitrostátním 
základě, s přihlédnutím k vnitrostátním 
podmínkám, současně však musí být 
dodrženy ze strany členských států právní 
předpisy Společenství a společné 
minimální normy. Občanům EU, zejména 
domácnostem, a průmyslovým odvětvím 
EU, zejména malým a středním 
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pobídky k energetickým úsporám, protože 
poskytnou zákazníkům přímou zpětnou 
vazbu ohledně účinků investic do 
energetické účinnosti a ohledně vlivu 
změny chování.

podnikům, by měly být poskytovány 
záruky na veřejné služby, a to především 
pokud jde o bezpečnost dodávek a 
přiměřené sazby. Klíčovým aspektem při 
poskytování dodávek zákazníkům je 
přístup k údajům o spotřebě, přičemž 
spotřebitelé musejí mít přístup ke svým 
údajům, aby mohli na základě těchto údajů 
vyzvat konkurenci k předložení nabídky. 
Spotřebitelé by rovněž měli mít právo být 
řádně informováni o své spotřebě energie. 
Pravidelně poskytované informace o 
nákladech na energii budou na základě 
společných kritérií vytvářet pobídky 
k energetickým úsporám, protože 
poskytnou zákazníkům přímou zpětnou 
vazbu ohledně účinků investic do 
energetické účinnosti a ohledně vlivu 
změny chování.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Energetická chudoba představuje ve 
Společenství stále větší problém. Členské 
státy by proto měly vytvořit vnitrostátní 
akční plány pro boj s energetickou 
chudobou a zajistit dostupné ceny pro 
ohrožené zákazníky. Je nezbytné zaujmout 
integrovaný přístup a zahrnout mezi 
opatření i sociální politiky, tarifní politiky 
a zlepšení energetické účinnosti 
v domácnostech. Přinejmenším by tato 
směrnice měla umožnit pozitivní 
diskriminaci formou cenového 
zvýhodnění ohrožených zákazníků.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že energetická chudoba představuje v Evropské unii stále větší problém, 
musí se stávající návrh touto otázkou zabývat a učinit elektřinu dostupnou všem evropským 
občanům.

Pozměňovací návrh 143
Fina Hal

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Energetická chudoba představuje ve 
Společenství stále větší problém. Členské 
státy by proto měly vytvořit vnitrostátní 
akční plány pro boj s energetickou 
chudobou a zajistit dostupné ceny pro 
ohrožené zákazníky. Příslušná opatření by 
měla zahrnovat komplexní a různorodá 
opatření energetické účinnosti zacílená na 
ohrožené domácnosti s cílem zbavit je 
energetické chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Platná práva spotřebitelů je 
zapotřebí hájit a dále posilovat 
zvyšováním hospodářské soutěže, lepším 
přístupem k síti a větším výběrem pro 
spotřebitele. Tržní ceny by měly zajišťovat 
vhodné pobídky pro rozvoj sítě a pro 
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investice do nové výroby elektřiny.

Or. en

Odůvodnění

Lepší přístup k trhu a vyšší hospodářská soutěž přirozeně povedou k většímu výběru a lepší 
kvalitě pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 145
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Podpora spravedlivé hospodářské 
soutěže a snadný přístup pro různé 
dodavatele a také udělování kapacity pro 
novou výrobu elektřiny by měly být pro 
členské státy nejvyšší prioritou, která 
spotřebitelům umožní plně využít 
příležitosti liberalizovaného vnitřního trhu 
s elektřinou. Členské státy by měly 
zároveň být odpovědné za zpracování 
vnitrostátních akčních plánů a sociálních 
politik.

Or. en

Odůvodnění

Sociální politika musí být odpovědností členských států.
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Pozměňovací návrh 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) S výhledem na vytvoření vnitřního 
trhu s elektřinou by členské státy měly 
podporovat integraci svých vnitrostátních 
trhů a spolupráci provozovatelů sítí na 
evropské a regionální úrovni.

(22) S výhledem na vytvoření vnitřního 
trhu s elektřinou by členské státy měly 
podporovat integraci svých vnitrostátních 
trhů a spolupráci provozovatelů sítí na 
evropské a vnitrostátní úrovni. Iniciativy 
regionální integrace jsou nezbytným 
přechodným krokem k dosažení evropské 
integrace trhů s elektřinou, která zůstává 
hlavním cílem. Regionální úroveň 
přispívá ke zrychlení integračního 
procesu tím, že umožňuje dotčeným 
aktérům, zejména členským státům, 
vnitrostátním regulačním orgánům a 
provozovatelům přenosové soustavy, aby 
v konkrétních otázkách spolupracovali.

Or. fr

Odůvodnění

Regionální iniciativy jsou významným a konstruktivním přechodným krokem, který napomáhá 
zlepšení způsobu, jakým funguje vnitřní trh na evropské úrovni. Tyto iniciativy tím, že umožní 
provozovatelům přenosové soustavy a vnitrostátním regulačním orgánům harmonizovat 
přístup a pravidla pro vyrovnávání v daném regionu, či dokonce vytvořit systém regionálního 
přenosu, napomáhají zvyšování účinnosti sítě a usnadňují přeshraniční obchod a investice.

Pozměňovací návrh 147
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) S výhledem na vytvoření vnitřního 
trhu s elektřinou by členské státy měly 

(22) S výhledem na vytvoření vnitřního 
trhu s elektřinou mohou regionální trhy 
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podporovat integraci svých vnitrostátních 
trhů a spolupráci provozovatelů sítí na 
evropské a regionální úrovni.

s elektřinou tvořit první krok. Členské
státy by proto měly podporovat na 
evropské, případně i na regionální úrovni
integraci svých vnitrostátních trhů a 
spolupráci provozovatelů sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Regionální koordinátoři by mohli 
být jmenováni s cílem napomáhat dialogu 
mezi všemi příslušnými aktéry, 
vnitrostátními orgány, provozovateli 
přenosové soustavy, uživateli, výměnami 
energie a dalšími aktéry. Jejich zapojení 
by mohlo být zejména přínosné pro 
plánování přeshraničních investic. 
Každoročně budou podávat zprávu Komisi 
a členským státům o dosaženém pokroku 
a obtížích, s nimiž se setkali.

Or. fr

Odůvodnění

Jmenování regionálních koordinátorů usnadní vznik regionálních iniciativ a spolupráci všech 
aktérů na trhu. Vytvoření této pozice rovněž umožní zlepšit sledování regionálních iniciativ, 
zejména prostřednictvím podávání zpráv Komisi a členským státům o dosaženém pokroku a 
o obtížích, s nimiž se setkali u jednotlivých skupin aktérů. Tato pozice je v souladu s přísnými 
požadavky na transparentnost, dialog a řádnou správu.
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Pozměňovací návrh 149
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Aby byla zajištěna společná pravidla 
pro skutečně evropský vnitřní trh, měly by 
být hlavními cíli této směrnice rozvoj 
společné sítě a široce nabízené dodávky 
elektřiny, která bude dostupná každému. 
Pro tento účel by nedeformované tržní 
ceny nejlépe stimulovaly přeshraniční 
propojení a investice do nové výroby 
elektřiny a zároveň by, z dlouhodobého 
hlediska, vedly ke sbližování cen. 
Odpovědnost za otázky spojené s regulací 
přeshraničního propojení a regionálního 
trhu by měla nést agentura.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zajistit rozvoj a řízení přeshraničního propojení a regionálních trhů jasným, 
transparentním a nediskriminačním způsobem, je nezbytné, aby regulaci prováděla agentura.

Pozměňovací návrh 150
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Prvním krokem při rozvoji plně 
integrované evropské distribuční sítě pro 
elektřinu, která začlení nakonec také 
„energetické ostrovy“, jež v současné době 
v Evropě existují, by mělo být posílení 
regionální spolupráce.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem této směrnice by měla být skutečně evropská distribuční síť elektrické energie, a proto 
je nezbytně nutné propojit jednotlivé regiony.

Pozměňovací návrh 151
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Prvním krokem při rozvoji plně 
integrované evropské distribuční sítě pro 
elektřinu, která začlení nakonec také 
„energetické ostrovy“, jež v současné době 
v Evropě existují, by mělo být posílení 
regionální spolupráce. Tato spolupráce 
musí být dosažena postupně a vycházet 
z podmínek na trhu, pokud jde o dodávky i 
poptávku. Členské státy, vnitrostátní 
regulační orgány a provozovatelé 
přenosové soustavy by měly ve spolupráci 
s agenturou nést odpovědnost za podporu 
postupné integrace regionálních trhů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této směrnice by měla být skutečně evropská distribuční síť elektrické energie, a proto 
je nezbytně nutné propojit jako první krok jednotlivé regiony.

Pozměňovací návrh 152
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Regulační orgány by měly poskytovat 
informace trhu rovněž proto, aby Komise 

(23) Regulační orgány by měly poskytovat 
informace trhu rovněž proto, aby Komise 
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mohla vykonávat svou úlohu, jež spočívá v 
pozorování a sledování evropského trhu 
s elektřinou a jeho krátkodobého, 
střednědobého a dlouhodobého vývoje, 
včetně hledisek, jakými jsou například 
výrobní kapacita, různé zdroje výroby 
elektřiny, přenosové a distribuční 
infrastruktury, přeshraniční obchod, 
investice, velkoobchodní a spotřebitelské 
ceny, likvidita trhu, zlepšení ve prospěch 
životního prostředí a zvyšování účinnosti.

mohla vykonávat svou úlohu, jež spočívá v 
pozorování a sledování evropského trhu 
s elektřinou a jeho krátkodobého, 
střednědobého a dlouhodobého vývoje, 
včetně hledisek, jakými jsou například 
výrobní kapacita, různé zdroje výroby 
elektřiny, přenosové a distribuční 
infrastruktury, kvalita poskytovaných 
služeb a dodávek, přeshraniční obchod, 
řízení přetížení, investice, velkoobchodní a 
spotřebitelské ceny, likvidita trhu, zlepšení 
ve prospěch životního prostředí 
a zvyšování účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Zákazníci budou čerpat výhody z aktivního zapojení regulačních orgánů při sledování kvality 
poskytovaných služeb a dodávek elektřiny. Potřebujeme zajistit efektivní součinnost 
vnitrostátních regulačních orgánů, pokud jde o mechanismy přidělování kapacity, a obecněji 
součinnost při řízení přetížení.

Pozměňovací návrh 153
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod –1 (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–1) Článek 1 se nahrazuje tímto:
Tato směrnice stanoví společná pravidla 
pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny 
s výhledem na zlepšení a integraci 
konkurenčních trhů s elektřinou, 
propojených společnou sítí v Evropské 
unii. Stanoví pravidla týkající se 
organizace a fungování 
elektroenergetiky, otevřeného přístupu 
na trh, kritérií a postupů pro výběrová 
řízení a udělování povolení, jakož i 
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pravidla pro provozování sítí.“

Or. en

(Stejné znění jako v článku 1 směrnice 2003/54/ES, ke stávajícímu textu jsou přidány nové 
prvky)

Odůvodnění

S ohledem na zajištění integrace trhu by měl být rozsah působnosti ustanovení rozšířen. 
Rovněž by měla být zdůrazněna vazba na povinnost konkurence.

Pozměňovací návrh 154
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. – a (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) Bod 12 se nahrazuje tímto:
„12. „oprávněnými zákazníky“ 
zákazníci, kteří mohou volně nakupovat 
elektřinu od dodavatele, jehož si zvolí ve 
smyslu článku 21 této směrnice, a rovněž 
uzavírat smlouvy souběžně s několika 
dodavateli;“

Or. en

(Stejné znění jako v čl. 2 odst. 12 směrnice 2003/54/ES, ke stávajícímu textu jsou přidány 
nové prvky)

Odůvodnění

Zákazníci musí mít možnost uzavírat smlouvy souběžně s několika dodavateli.
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Pozměňovací návrh 155
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Doplňuje se nový bod 34a, který zní:
„34a. „průmyslovým areálem“zeměpisná 
plocha v soukromém vlastnictví 
s energetickou sítí primárně určenou 
k dodávkám průmyslovým spotřebitelům 
v tomto areálu.“

Or. en

(Doplnění nového bodu 34a do článku 2 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Provozovatelé elektroenergetických sítí v průmyslových areálech nemusejí dodržovat 
povinnosti kladené na provozování sítě ve všech členských státech EU. Nemá to právní 
základ. Právní předpisy EU by měly členským státům umožnit, aby stanovovaly odchylky pro 
průmyslové areály za účelem zajištění právní jistoty. Diferencované nakládání 
s průmyslovými sítěmi zabezpečuje přiměřené úsilí a neohrožuje cíle liberalizace. Tento 
pozměňovací návrh neohrožuje práva konečných spotřebitelů v průmyslových areálech. 
Vyskytuje se většinou malé množství nezávislých konečných spotřebitelů, kterým je dodávána 
elektřina z průmyslové sítě.

Pozměňovací návrh 156
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Doplňuje se nový bod 34a, který zní:
„34a. „průmyslovým areálem“zeměpisná 
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oblast v soukromém vlastnictví 
s energetickou sítí primárně určenou 
k dodávkám průmyslovým spotřebitelům 
v tomto areálu.“

Or. xm

(Doplnění nového bodu 34a do článku 2 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

V případě průmyslových areálů by se měla použít zvláštní ujednání, neboť tyto areály jsou 
primárně určené k využití průmyslovými spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 157
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Doplňuje se nový bod 34a, který zní:
„34a. „vlastníkem přenosové soustavy“ 
fyzickou nebo právnickou osobu 
odpovědnou v členském státě za provádění 
činností stanovených v čl. 10 odst. 6 této 
směrnice, pokud byl členským státem 
určen a agenturou podle čl. 10 odst. 1 
schválen nezávislý provozovatel 
soustavy.“

Or. xm

(Doplnění nového bodu 34 a do článku 2 směrnice 2003/54/ES)
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Pozměňovací návrh 158
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Doplňuje se nový bod 34a, který zní:
„34a. „vlastníkem přenosové soustavy“ 
fyzickou nebo právnickou osobu 
odpovědnou v členském státě za provádění 
činností stanovených v čl. 10 odst. 6 této 
směrnice, pokud byl členským státem 
určen a agenturou podle čl. 10 odst. 1 
potvrzen nezávislý provozovatel soustavy.“

Or. en

(Doplnění nového bodu 34a do článku 2 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Oddělení provozování přenosových soustav od vertikálně integrovaných plynárenských či 
elektroenergetických podniků je zásadním cílem navrhovaného „třetího balíčku“ právních 
předpisů. Jako takové je nezbytné, aby rozsah působnosti takového oddělení byl jasně 
stanoven. Jednou z oblastí, kde požadavky na oddělení v právních předpisech nejsou 
dostatečně jasné, je povinnost zachovávat důvěrnost použitelná pro různé účastníky na trhu.

Pozměňovací návrh 159
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Doplňuje se nový bod 34a, který zní:
„34a. „spravedlivou a nezkreslenou 
hospodářskou soutěží“ jednotné 
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příležitosti a rovné podmínky přístupu pro 
veškeré poskytovatele v rámci Unie, což je 
úkol, který musí zabezpečovat členské 
státy, vnitrostátní regulační orgány a 
agentura.“

Or. en

(Doplnění nového bodu 34a do článku 2 směrnice 2003/54/ES)

Pozměňovací návrh 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Doplňuje se nový bod 34a, který zní:
„34a. „spravedlivou hospodářskou soutěží 
na otevřeném trhu“ stav, kdy žádná 
společnost nevlastní více než 30 % akcií 
na daném trhu a kde tři největší 
společnosti nevlastní více než 50 % a pět 
největších společností 66,7 % akcií na 
daném trhu.“

Or. en

(Doplnění nového bodu 34a do článku 2 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

S cílem zamezit manipulaci s trhem týkající se monopolních cen na příslušných trzích je 
důležité sledovat nejenom největší společnost, ale rovněž některé dekoncentrace na zbytku 
trhu; koncentrace trhu měří příslušné orgány v jednotkách míry koncentrace jako stupeň 1, 3 
a 5 (CR1, CR3, CR5).
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Pozměňovací návrh 161
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 34a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Doplňuje se nový bod 34a, který zní:
„34a. „elektroenergetickým podnikem“
fyzickou nebo právnickou osobu 
provádějící alespoň jednu z následujících 
funkcí: výroba, přenos, distribuce, 
dodávky nebo nákup elektřiny; je rovněž 
odpovědný za komerční, technické úkoly 
a/nebo úkoly údržby spojené s těmito 
funkcemi; nepatří sem koneční 
zákazníci.“

Or. en

(Doplnění nového bodu 34a do článku 2 směrnice 2003/54/ES)

Pozměňovací návrh 162
Fiona Hall

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b b (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 34 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) Doplňuje se nový bod 34b, který zní:
„34b. „energetickou chudobou“ 
domácnost, která není schopna vytápět 
domov na přijatelnou úroveň, která byla 
doporučena Světovou zdravotnickou 
organizací, kde minimální hodnota pro 
obývané místnosti určené k bydlení je 19–
22°C v závislosti na účelu, pro který je 
místnost používána. Zahrnuje také 
schopnost zakoupit další energetické 
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služby pro domácnost za přiměřenou 
cenu. Členské státy stanoví definici 
energetické chudoby ve vztahu k podílu 
příjmů domácnosti utracených za 
elektřinu.“

Or. en

(Doplnění nového bodu 34b do článku 2 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Harmonizované vymezení energetické chudoby není praktické s ohledem na rozdíly mezi 
jednotlivými členskými státy, pokud jde o příjem domácnosti a náklady na bydlení, včetně 
nákladů za energii. Vnitrostátní definice energetické chudoby je však zásadní s cílem 
rozpoznat ohrožené spotřebitele a přijmout opatření k nápravě.

Pozměňovací návrh 163
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b b (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 34 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) Doplňuje se nový bod 34b, který zní:
„34b. „virtuální elektrárnou“ program 
uvolňování elektřiny, kterým se podnik 
vyrábějící elektřinu zavazuje prodat nebo 
zpřístupnit určitý objem elektřin, nebo 
poskytnout po určitou dobu přístup k části 
své výrobní kapacity dodavatelům, kteří 
o to projeví zájem.“

Or. en

(Doplnění nového bodu 34b do článku 2 směrnice 2003/54/ES)
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Pozměňovací návrh 164
Fiona Hall

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b c (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 34 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) Doplňuje se nový bod 34c, který zní:
„34c. „dostupnou cenou“ cena stanovená 
členským státem na vnitrostátní úrovni po 
konzultaci s regulačními orgány, 
sociálními partnery a příslušnými 
zainteresovanými stranami, přičemž se 
zohlední definice energetické chudoby 
stanovená v čl. 2 bodu 34b.“

Or. en

(Doplnění nového bodu 34c do článku 2 směrnice 2003/54/ES)

Pozměňovací návrh 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
S plným ohledem na související 
ustanovení Smlouvy, zejména na její 
článek 86, mohou členské státy uložit 
z důvodů obecného hospodářského 
zájmu podnikům působícím 
v elektroenergetice povinnosti veřejné 
služby, které se mohou týkat 
bezpečnosti, včetně zabezpečení 
dodávek, pravidelnosti, kvality a cen 
dodávek, jakož i ochrany životního 
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prostředí, včetně energetické účinnosti, 
obnovitelných zdrojů energie a ochrany 
klimatu. Tyto povinnosti musí být jasně 
vymezeny, být průhledné, 
nediskriminační, kontrolovatelné a 
zaručovat rovnost přístupu pro 
elektroenergetické podniky Evropské 
unie k zákazníkům v jednotlivých 
členských státech. Ve vztahu 
k bezpečnosti dodávek, řízení 
energetické účinnosti/řízení poptávky a 
v zájmu plnění cílů v oblasti životního 
prostředí a obnovitelných zdrojů energie
uvedených v tomto odstavci mohou 
členské státy zavést dlouhodobé 
plánování, přičemž berou v úvahu 
možnost, že o přístup do systému by 
mohly mít zájem třetí osoby.“

Or. en

(Doplnění nového textu do čl. 3 odst. 2 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Závazek získávat 20 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 bude vyžadovat zvláštní 
opatření v elektroenergetice, která se nemusí shodovat s cíli spojenými s ochranou životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh 166
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. S plným ohledem na související 
ustanovení Smlouvy, zejména na její 
článek 86, mohou členské státy uložit 
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z důvodů obecného hospodářského 
zájmu podnikům působícím 
v elektroenergetice povinnosti veřejné 
služby, které se mohou týkat 
bezpečnosti, včetně zabezpečení 
dodávek, pravidelnosti, kvality a […] 
ochrany životního prostředí, včetně 
energetické účinnosti a ochrany klimatu 
[…].“

Or. en

(Upravuje čl. 3 odst. 2 směrnice 2003/54/E, ke stávajícímu textu jsou přidány nové prvky)

Odůvodnění

Přesunutím zmínky o ceně dodávek z úvah o povinnosti veřejné služby do úvah týkajících se 
ohrožených zákazníků usiluje tento pozměňovací návrh o to, aby opatření týkající se cen byla 
zacílena na nejvíce ohrožené skupiny zákazníků. Konkrétnějším zaměřením by výsledek měl 
zvýhodňovat skupiny, které jsou z hlediska ochrany spotřebitelů nejpotřebnější.

Pozměňovací návrh 167
Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V čl. 3 odst. 3 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
Členské státy zabezpečí, aby alespoň 
všichni zákazníci v domácnostech, a 
pokud to členské státy uznají za vhodné, 
i malé podniky (především podniky s 
méně než 50 zaměstnanci a s ročním 
obratem nebo bilanční sumou nejvýše 10 
milionů eur) a hospodářské subjekty 
s vysokou spotřebou energie podle čl. 17 
odst. 1 písm. a) nařízení Rady 2003/96/ES 
ze dne 27. října 2003, kterou se mění 
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struktura rámcových předpisů 
Společenství o zdanění energetických 
produktů a elektřiny, mohli využívat 
univerzální služby, což znamená mít na 
jejich území právo na dodávky elektřiny 
ve stanovené kvalitě za přiměřené, 
jednoduše a jasně srovnatelné a 
průhledné ceny. Aby zabezpečily 
poskytování univerzální služby, mohou 
členské státy určit dodavatele poslední 
instance. Členské státy uloží 
distribučním podnikům povinnost 
připojit zákazníky do své soustavy za 
podmínek a při dodržení sazeb 
stanovených postupem podle čl. 23 
odst. 2. Nic v této směrnici nebrání 
členským státům, aby posilovaly tržní 
postavení domácích malých a středních 
zákazníků podporováním možnosti 
dobrovolného sdružování se pro 
zastupování této kategorie zákazníků.
1 Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí 2004/75/ES 
(Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 100).“

Or. en

(Doplnění nového textu do čl. 3 odst. 3 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Tato směrnice se musí zabývat i hospodářskými subjekty s vysokou spotřebou energie.

Pozměňovací návrh 168
Fiona Hall

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V čl. 3 odst. 3 se první pododstavec 
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nahrazuje tímto:
Členské státy zabezpečí, aby alespoň 
všichni zákazníci v domácnostech, a 
pokud to členské státy uznají za vhodné, 
i malé podniky (především podniky 
s méně než 50 zaměstnanci a s ročním 
obratem nebo bilanční sumou nejvýše 10 
milionů eur) mohli využívat univerzální 
služby, což znamená mít na jejich území 
právo na dodávky elektřiny ve stanovené 
kvalitě za přiměřené, jednoduše a jasně 
srovnatelné, průhledné a 
nediskriminační ceny. Těmto zákazníkům 
bude umožněna volba, spravedlivý 
přístup, zastoupení a přístup k opravným 
prostředkům. Poskytování kvalitních 
služeb by mělo být ústřední odpovědností 
elektroenergetických společností. Aby 
zabezpečily poskytování univerzální 
služby, mohou členské státy určit 
dodavatele poslední instance. Členské 
státy uloží distribučním podnikům 
povinnost připojit zákazníky do své 
soustavy za podmínek a při dodržení 
sazeb stanovených postupem podle čl. 23 
odst. 2. Nic v této směrnici nebrání 
členským státům, aby posilovaly tržní 
postavení domácích malých a středních 
zákazníků podporováním možnosti 
dobrovolného sdružování se pro 
zastupování této kategorie zákazníků.

Or. en

(Doplnění nového textu do čl. 3 odst. 3 směrnice 2003/54/ES)

Pozměňovací návrh 169
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V čl. 3 odst. 3 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
Členské státy zabezpečí, aby alespoň 
všichni zákazníci v domácnostech, a 
pokud to členské státy uznají za vhodné, 
i malé podniky (především podniky 
s méně než 50 zaměstnanci a s ročním 
obratem nebo bilanční sumou nejvýše 
10 milionů EUR) mohli využívat 
univerzální služby, což znamená mít na 
jejich území právo na dodávky elektřiny 
ve stanovené kvalitě za přiměřené, 
nákladově orientované a jednoduše a 
jasně srovnatelné a průhledné ceny. Aby 
zabezpečily poskytování univerzální 
služby, mohou členské státy určit 
dodavatele poslední instance. Členské 
státy uloží distribučním podnikům 
povinnost připojit zákazníky do své 
soustavy za podmínek a při dodržení 
sazeb stanovených postupem podle čl. 23
odst. 2. Nic v této směrnici nebrání 
členským státům, aby posilovaly tržní 
postavení domácích malých a středních 
zákazníků podporováním možnosti 
dobrovolného sdružování se pro 
zastupování této kategorie zákazníků.

Or. de

Odůvodnění

Jako základní ekonomickou tržní zásadou by se ceny měly řídit skutečnými náklady. Je proto 
pro rozvoj trhu s elektřinou kontraproduktivní, pokud jsou uživatelské ceny stanovené tak, že 
jsou nižší než skutečné náklady, neboť je třeba nalézt jiné způsoby, jak rozdíl dorovnat.

Tento pozměňovací návrh by měl nahradit pozměňovací návrhy 15 a 16, které předkládá 
Eluned Morganová.
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Pozměňovací návrh 170
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) V článku 3 se doplňuje nový odstavec 
3a, který zní:
„(3a) Členské státy musí zajistit, aby 
všichni zákazníci měli oprávnění, 
s výhradou smlouvy o dodávkách, na 
elektřinu poskytovanou dodavatelem bez 
ohledu na to, v jakém členském státě je 
dodavatel registrován. V tomto ohledu 
musí členské státy přijmout veškerá nutná 
opatření, aby společnosti registrované 
v zemi svého původu mohli poskytovat 
dodávky zákazníkům, aniž by museli 
splnit jakékoli další podmínky.“

Or. de

Odůvodnění

V každém státě musí dodavatelé k tomu, aby mohli poskytovat dodávky zákazníkům, splnit jiné 
podmínky. Tato rozdílná tržní pravidla a právní požadavky působí výrazně omezujícím 
způsobem, pokud jde o přístup na trhy. Aby byl možný neomezený přístup na trhy, měla by se 
použít zásada země původu, tj. dodavatel registrovaný jako takový v daném členském státě by 
měl být schopen poskytovat dodávky zákazníkům v jiných členských státech, aniž by musel 
splnit jakékoli další podmínky.

Pozměňovací návrh 171
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) V článku 3 se doplňuje nový odstavec 
3b, který zní:
„(3b) Členské státy zajistí, aby zákazníci 
měli oprávnění:
a) změnit dodavatele ve lhůtě dvou týdnů, 
s výhradou podmínek uvedených ve 
smlouvě o dodávkách, a
b) získat údaje o spotřebě.
Mělo by přitom být zajištěno, aby tyto 
postupy byly dostupné všem aktérům na 
trhu, bez diskriminace z hlediska nákladů, 
úsilí či času.“

Or. de

Odůvodnění

Pokud je změna dodavatele pro zákazníka složitá a časově náročná, může to mít negativní 
důsledky pro jeho ochotu uskutečnit změnu. Mělo by proto být zajištěno, aby zákazníci měli 
nediskriminační přístup ke svým údajům a mohli využívat jednoduché postupy změny 
dodavatele, přičemž by tato změna v ideálním případě neměla trvat déle než dva týdny.

Pozměňovací návrh 172
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 d (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1d) V článku 3 se doplňuje nový odstavec 
3c, který zní:
„(3c) Členské státy by měly na vnitrostátní 
úrovni stanovit definici energetické 
chudoby. Do konzultačního procesu v této 
věci by se měly zapojit regulační orgány a 
další aktéři na trhu.“

Or. de
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Odůvodnění

Podle našeho názoru pozměňovací návrhy zpravodajky Eluned Morganové o energetické 
chudobě zasahují do vnitrostátních pravomocí (porušují zásadu subsidiarity). Tento 
pozměňovací návrh je proto zamýšlen jako alternativní řešení k návrhům 14 až 18. 
Energetickou chudobu by neměl řešit trh s elektřinou, ale právní předpisy týkající se sociální 
oblasti. V každém případě se zde jedná o vnitrostátní záležitost.

Pozměňovací návrh 173
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 e (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V článku 3 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„5. Členské státy přijmou vhodná 
opatření na ochranu konečných 
spotřebitelů, a zejména zabezpečí, aby 
existovaly dostatečné záruky na ochranu 
ohrožených spotřebitelů, včetně 
vhodných opatření, souvisejících 
například s platebními podmínkami, na 
zabránění jejich odpojení ….“

Or. en

(Upravuje čl. 3 odst. 5 směrnice 2003/54/E, ke stávajícímu textu jsou přidány nové prvky)

Odůvodnění

Přesunutím zmínky o ceně dodávek z úvah o povinnosti veřejné služby do úvah týkajících se 
ohrožených zákazníků usiluje tento pozměňovací návrh o to, aby opatření týkající se cen byla 
zacílena na nejvíce ohrožené skupiny zákazníků. Konkrétnějším zaměřením by výsledek měl 
zvýhodňovat skupiny, které jsou z hlediska ochrany spotřebitelů nejpotřebnější.
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Pozměňovací návrh 174
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 f (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1f) V článku 3 se vkládá nový odstavec 
5a, který zní:
„5a. Členské státy přijmou v rámci 
národních akčních plánů odpovídající 
opatření na řešení energetické chudoby, 
aby se zajistilo reálné snížení počtu osob 
trpících energetickou chudobou, a 
o těchto opatřeních budou informovat 
Komisi. Členské státy mohou přijmout 
integrovaný přístup s cílem zajistit plnění 
povinností v rámci všeobecných a 
veřejných služeb. Tato opatření mohou 
zahrnovat zvláštní sazby pro ohrožené 
spotřebitele a jednotlivé domácnosti a 
budou zahrnovat zlepšení energetické 
účinnosti. Komise poskytne ukazatele, 
podle kterých se bude monitorovat dopad 
těchto opatření na energetickou chudobu. 
Tato opatření nesmí bránit otevření trhu 
ve smyslu článku 21.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že energetická chudoba představuje v Evropské unii stále větší problém, 
stávající návrh se musí touto otázkou zabývat a učinit elektřinu dostupnou všem evropským 
občanům.
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Pozměňovací návrh 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 g (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 6 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1g) V čl. 3 odst. 6 se úvodní část 
nahrazuje touto:
„6. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
elektřiny uváděli na fakturách a ve všech 
reklamních a propagačních materiálech 
poskytovaných konečným 
spotřebitelům:“

Or. en

(Doplnění nového textu do čl. 3 odst. 6 pododstavce 1 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Informace o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí by měla být viditelně a zřetelně 
umístěna na veškerých materiálech a v reklamě a nevyžadovat po zákazníkovi, aby ji hledal 
jinde. Obdobné požadavky jsou stanoveny v jiných odvětvích, například u prodeje automobilů 
nebo bílého zboží.

Pozměňovací návrh 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 h (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1h) V čl. 3 odst. 6 se písmeno b)
nahrazuje tímto:
„b) […] informace o dopadech na životní 
prostředí, minimálně s údaji o emisích 
CO2 a o radioaktivním odpadu 
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pocházejícím z vyrobené elektřiny, které 
se týkají celkové skladby zdrojů energie 
užitých dodavatelem za předchozí rok.“

Or. en

(Zrušení některých prvků v čl. 3 odst. 6 písm. b) směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Informace o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí by měla být viditelně a zřetelně 
umístěna na veškerých materiálech a v reklamě a nevyžadovat po zákazníkovi, aby ji hledal 
jinde. Obdobné požadavky jsou stanoveny v jiných odvětvích, například u prodeje automobilů 
nebo bílého zboží.

Pozměňovací návrh 177
Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 i (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1i) V článku 3 se odstavec 7 nahrazuje 
tímto:
„7. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření na dosažení cílů sociální a 
hospodářské soudržnosti a ochrany 
životního prostředí, která mohou 
zahrnovat opatření na řízení energetické 
účinnosti/řízení poptávky a prostředky 
pro boj proti klimatickým změnám, 
mimo jiné například podporu renovací 
stávajících obytných budov, a zabezpečení 
dodávek. K takovým opatřením může 
patřit zejména poskytování přiměřených 
hospodářských pobídek, popřípadě 
včetně využívání veškerých existujících 
vnitrostátních nástrojů a nástrojů 
Společenství, na údržbu a výstavbu 
potřebné infrastruktury sítí, včetně 
kapacit propojení.“
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Or. en

(Doplnění nového textu do odstavce 7 v článku 3 směrnice 2003/54/ES)

Pozměňovací návrh 178
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 i (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1i) V článku 3 se odstavec 7 nahrazuje 
tímto:
„7. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření na dosažení cílů sociální a 
hospodářské soudržnosti a ochrany 
životního prostředí, … energetické 
účinnosti/řízení poptávky a prostředky pro 
boj proti klimatickým změnám a 
zabezpečení dodávek. K takovým 
opatřením může patřit zejména 
poskytování přiměřených hospodářských 
pobídek, popřípadě včetně využívání 
veškerých existujících vnitrostátních 
nástrojů a nástrojů Společenství, na údržbu 
a výstavbu potřebné infrastruktury sítí, 
včetně kapacit propojení. Pokud členský 
stát prostřednictvím právních předpisů 
nebo jiným politickým rozhodnutím omezí 
svou schopnost výroby bezpečné a na 
jiných než fosilních zdrojích založené 
energie, měl by přijmout příslušně vyšší 
cíl týkající se jeho podílu využívané 
energie z obnovitelných zdrojů, a tím 
zajistit, aby se nezměnil jeho příspěvek ke 
snížení emisí CO2 a k vnitřnímu trhu.“

Or. en

(Doplnění nového textu do odstavce 7 článku 3 směrnice 2003/54/ES)
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Odůvodnění

Je nanejvýš důležité, aby pobídky k investicím do výroby elektřiny bez emisí CO2 byly 
zachovány, aby byla zabezpečena poptávka po dodávkách elektřiny.

Pozměňovací návrh 179
Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 i (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1i) V článku 3 se odstavec 7 nahrazuje 
tímto:
„7. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření na dosažení cílů sociální a 
hospodářské soudržnosti a ochrany 
životního prostředí, která mohou zahrnovat 
opatření na řízení energetické 
účinnosti/řízení poptávky a prostředky pro 
boj proti klimatickým změnám a 
zabezpečení dodávek. K takovým 
opatřením může patřit zejména 
poskytování přiměřených hospodářských 
pobídek, popřípadě včetně využívání 
veškerých existujících vnitrostátních 
nástrojů a nástrojů Společenství, na údržbu 
a výstavbu potřebné infrastruktury sítí, 
včetně kapacit propojení. S plným ohledem 
na související ustanovení Smlouvy mohou 
členské státy podpořit dohody na 
dlouhodobém základě mezi spotřebiteli 
elektřiny a dodavateli, které přispěji ke 
zlepšení výroby a distribuce elektřiny a 
zároveň zákazníkovi umožní, aby se 
podílel na vyplývajících výhodách, za 
předpokladu, že tyto dohody mohou 
přispět k získání optimální výše investic do 
elektroenergetiky.“

Or. en
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(Doplnění nového textu do odstavce 7 článku 3 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Členské státy by měly hrát významnou úlohu zaměřenou na poskytování skutečných výhod 
spotřebitelům.

Pozměňovací návrh 180
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 i (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1i) V článku 3 se odstavec 7 nahrazuje 
tímto: 
„7. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření na dosažení cílů sociální a 
hospodářské soudržnosti, zejména 
předcházení diskriminaci osob s nízkými 
příjmy a osob, které žijí v odlehlých 
oblastech, a ochranu životního prostředí, 
která mohou zahrnovat opatření na 
řízení energetické účinnosti/řízení 
poptávky a prostředky pro boj proti 
klimatickým změnám a zabezpečení 
dodávek. K takovým opatřením může 
patřit zejména poskytování přiměřených 
hospodářských pobídek, popřípadě 
včetně využívání veškerých existujících 
vnitrostátních nástrojů a nástrojů 
Společenství, na údržbu a výstavbu 
potřebné infrastruktury sítí, včetně 
kapacit propojení.“

Or. en

(Doplnění nového textu do odstavce 7 článku 3 směrnice 2003/54/ES)
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Odůvodnění

S cílem zabránit diskriminaci spotřebitelů, kteří žijí v odlehlých oblastech (horských a 
ostrovních regionech).

Pozměňovací návrh 181
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 i (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1i) V článku 3 se odstavec 7 nahrazuje 
tímto:
„7. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření na dosažení cílů sociální a 
hospodářské soudržnosti a ochrany 
životního prostředí, která mohou 
zahrnovat opatření na řízení energetické 
účinnosti/řízení poptávky a prostředky 
pro boj proti klimatickým změnám a 
zabezpečení dodávek. K takovým 
opatřením může patřit zejména 
poskytování přiměřených 
hospodářských pobídek, popřípadě 
včetně využívání veškerých existujících 
vnitrostátních nástrojů a nástrojů 
Společenství, na údržbu a výstavbu 
potřebné infrastruktury sítí, včetně 
kapacit propojení. Členské státy mohou, 
za plného ohledu na ustanovení Smlouvy, 
podpořit dlouhodobé dohody a nákupní 
sdružení zákazníků a dodavatelských 
společností, jež přispívají ke zlepšení 
výroby a distribuce elektřiny, a zároveň 
umožňují zákazníkům, aby získali 
spravedlivý podíl na ziscích, a to za 
předpokladu, že tyto smlouvy mohou 
přispět k získání optimální výše investic do 
odvětví.“

Or. fr
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(Doplnění nového textu do odstavce 7 článku 3 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Je třeba vzít v úvahu pozitivní účinek dlouhodobých smluv a nákupních sdružení na rozvoj 
výrobní kapacity a konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh 182
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 j (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1j) V článku 3 se vkládá nový odstavec 
7a, který zní:
Aby podpořily energetickou účinnost a 
napomohly snížení energetické chudoby, 
pověří vnitrostátní regulační orgány 
elektroenergetické podniky, aby zavedly 
sazby, které se budou zvyšovat v případě 
vysoké spotřeby. První a nejnižší rozpětí 
by mělo odpovídat základnímu objemu 
elektřiny nutnému pro vytápění 
samostatně stojícího příbytku a spotřebu 
na základní činnosti, jako je svícení a 
vaření. Tento základní objem se může lišit 
pro jedno- či vícečlenné domácnosti. 
Překročení této úrovně či spotřeba 
spadající do vyšších úrovní budou 
podstatně dražší než základní sazba.

Or. nl

(Doplnění nového odstavce do článku 3 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Diferencovaná tvorba cen za elektřinu umožňuje povzbuzování k účinnému využití elektřiny a 
zajišťuje přístup každému k základnímu objemu energie za nízkou cenu.
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Pozměňovací návrh 183
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 j (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1j) V článku 3 se vkládá nový odstavec 
7a, který zní:
„7a. Aby podpořily energetickou účinnost 
a napomohly snížení energetické chudoby, 
pověří vnitrostátní regulační orgány 
elektroenergetické podniky, aby zavedly 
sazby, které se budou zvyšovat v případě 
vysoké spotřeby, a vyjádří cíle podporovat 
energeticky účinné chování, snižovat 
spotřebu elektřiny na domácnost a s tím 
spojené emise CO2 pocházející 
z domácností a snižovat náklady na 
elektřinu pro domácnosti trpící 
energetickou chudobou.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce do článku 3 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Tento tarifní model by obrátil stávající cenový model vzhůru nohama. V době, kdy usilujeme 
o snížení spotřeby energie, poskytuje stávající model tím vyšší cenová zvýhodnění, čím více 
energie zákazník spotřebovává. Tento model by měl být neutrální z hlediska ceny pro 
elektroenergetické společnosti, měl by však poskytovat pobídky v oblasti energetické 
účinnosti. Výhody tohoto modelu se projeví, jakmile se zavedou inteligentní měřidla.
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Pozměňovací návrh 184
Fiona Hall

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 j (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1j) V článku 3 se vkládá nový odstavec 
7a, který zní:
„7a. S cílem prosazovat energetickou 
účinnost a podporovat snižování 
energetické chudoby uloží vnitrostátní 
regulační orgány dodavatelům elektřiny, 
aby zavedli vzorce výpočtu cen, které 
zahrnují rostoucí tarifní pásma, kde cena 
stoupá u vyšší spotřeby.“

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1j (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1j) V článku 3 se vkládá nový odstavec 
7a, který zní:
„7a. Vnitrostátní regulační orgán vyzve 
dodavatele elektřiny, aby zavedli vzorce 
výpočtu cen, které podpoří energetickou 
účinnost a nejnižší možné náklady.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce do článku 3 směrnice 2003/54/ES)
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Odůvodnění

Vzorce výpočtu cen musí zajistit energetickou účinnost a nízké ceny.

Pozměňovací návrh 186
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 k (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1k) V článku 3 se vkládá nový odstavec 
9a, který zní:
„9a. Podaří-li se dokázat, že 
elektroenergetické společnosti přesunuly 
náklady na pořízení osvědčení systému 
obchodování s emisemi na spotřebitele, 
kdy tato osvědčení byla poskytnuta 
bezplatně, mohou členské státy požadovat 
od těchto společností náhradu 
prostřednictvím dodatečných daní. Výnosy 
by měly být využity k prosazování 
energetické účinnosti v členském státě, 
které tyto daně vybírají, a na kompenzaci 
energeticky náročných odvětví, která jsou 
znevýhodněna zbytečně vysokými cenami 
elektřiny následkem nedostatečné 
hospodářské soutěže na trhu s elektřinou.

Or. nl

(Doplnění nového odstavce do článku 3 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Vysoké ceny energie, které vznikají v důsledku nedostatečně fungujícího trhu s elektřinou, 
mohou narušit hospodářskou soutěž společností působících na celosvětových trzích. Je 
vhodná určitá kompenzace.
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Pozměňovací návrh 187
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V článku 3 se doplňuje nový odstavec 
10, který zní:

vypouští se

„10. Komise může přijmout obecné zásady 
k provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b 
odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se postup projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 188
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec 
10, který zní:

vypouští se

„10. Komise může přijmout obecné zásady 
k provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b 
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odst. 3.“

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise na přijetí obecných zásad regulativním postupem s kontrolou výrazně omezuje 
práva Parlamentu, a měl by být proto vypuštěn.

Pozměňovací návrh 189
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec 
10, který zní:

vypouští se

„10. Komise může přijmout obecné zásady 
k provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b 
odst. 3.“

Or. de

Odůvodnění

Navržený postup projednávání ve výborech usiluje o omezení vlivu Parlamentu. To by 
znamenalo, že by významná rozhodnutí utvářející trh s elektřinou nepodléhala 
demokratickému zákonodárnému postupu. Tento návrh by měl být zamítnut z principu, neboť 
postup projednávání ve výborech by případně mohl mít dalekosáhlé důsledky, a taková 
základní pravidla by rovněž měla dopad na podstatu ustanovení o oddělení vztahujících se na 
provozovatele distribučních soustav.
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Pozměňovací návrh 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec 
10, který zní:

vypouští se

„10. Komise může přijmout obecné zásady 
k provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b 
odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise přijme postupem projednávání ve výborech obecné zásady ohledně závazků 
veřejné služby, všeobecných služeb, dodavatelů poslední instance, opatření zaručující 
ochranu ohrožených zákazníků, dále postupů změny dodavatele, zveřejňování informací. 
Všechna tato ustanovení by měla být přijata za účasti Komise a Evropského parlamentu, aby 
bylo zaručeno, že budou plně sladěny jednotlivé vnitrostátní právní předpisy, neboť 
nadužívání postupu projednávání ve výborech by zesílilo právní nejistotu.

Pozměňovací návrh 191
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec 
10, který zní:

vypouští se
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„10. Komise může přijmout obecné zásady 
k provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b 
odst. 3.“

Or. de

Odůvodnění

Ve vlastní směrnici by měla být stanovena nezbytná opatření na ochranu spotřebitele. 
Schvalování u přijímání obecných zásad proto není nezbytné.

Pozměňovací návrh 192
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„10. Komise může přijmout obecné zásady 
k provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b 
odst. 3.“

„10. Komise může, po konzultaci se 
zúčastněnými subjekty, přijmout obecné 
zásady k provádění tohoto článku. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b 
odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o zajištění toho, aby byly při tvorbě a provedení takových 
obecných zásad dodržovány zásady dobré regulační praxe.
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Pozměňovací návrh 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V článku 3 se vkládá nový odstavec 
10a, který zní:
„10a. Členské státy zajistí, aby ze smluv 
o dodávce energie pro domácnosti, které 
mají kapacitu připojení nižší než 10 kW, 
nevyplývaly, nezávisle na odebraném 
množství, pevné minimální ceny, bude 
však uvažovat o různých složkách ceny na 
základě odebraného množství.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce 10a do článku 3 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že náklady na připojení a měření jsou součástí regulované distribuce, 
neexistuje žádný rozumný důvod, aby smlouvy s domácnostmi stanovovaly pevné minimální 
ceny. V případě domácností, jejichž kapacita připojení je nižší než 10 kW, je však pevně 
stanovená složka ceny odůvodnitelná s ohledem na náklady vyplývající z nezbytného 
vyrovnávání ve špičce. Toto opatření rovněž zajistí větší transparentnost cen, neboť cena pro 
většinu domácností bude obsahovat pouze jediný parametr.

Pozměňovací návrh 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) V článku 3 se vkládá nový odstavec 
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10b, který zní:
„10b. Členské státy zajistí, aby s cílem 
napomoci spotřebitelům snížit náklady na 
energii, byla nejméně 2 % ze zisků 
pocházejících od domácností vynaložena 
na financování opatření na zlepšení 
energetické účinnosti a programy měření 
na straně poptávky pro domácnosti. 
Soukromé i veřejné elektroenergetické 
podniky, společnosti poskytující služby 
v elektroenergetice, regionální a místní 
orgány a nevládní organizace mohou tyto 
finanční prostředky využít na 
(spolu)financování podpory programů 
energetické účinnosti pro domácnosti se 
zvláštním důrazem na ohrožené 
spotřebitele. O správě a podrobnostech 
přidělování takových finančních 
prostředků se rozhoduje v souladu se 
zásadou subsidiarity.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce 10a do článku 3 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Poptávka po energii na liberalizovaném trhu s elektřinou se neustále zvyšuje. Vzhledem 
k tomu, že náklady na transakce na zavedení služeb energetické účinnosti pro domácí 
spotřebitele jsou vyšší v případě domácností než velkých spotřebitelů elektřiny, je 
nejvhodnější podporou na této úrovni vytvoření fondu. Takový nástroj se velmi osvědčil 
v Dánsku, Velké Británii, Nizozemsku a řadě států USA, a to z hlediska životního prostředí, 
celkových nákladů i tvorby pracovních míst.

Pozměňovací návrh 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Článek 4 se nahrazuje tímto:
Členské státy zajistí sledování 
bezpečnosti dodávek. Pokud to považují 
za vhodné, mohou tímto úkolem pověřit 
regulační orgány uvedené v čl. 23 odst. 
1. Toto sledování zahrnuje zejména 
rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou 
na vnitrostátním trhu, včetně podrobné 
předpovědi [...] budoucí poptávky a 
dostupných dodávek, předpokládané 
dodatečné kapacity, které se plánují 
nebo jsou ve výstavbě, úroveň údržby 
sítí, přístup distribuované výroby a 
mikrovýroby a opatření na pokrytí 
poptávky v době špičky a na řešení 
výpadků jednoho nebo více dodavatelů. 
Příslušné orgány uveřejní každé dva 
roky nejpozději do 31. července zprávu 
podávající přehled zjištění vyplývajících 
ze sledování těchto záležitosti a uvádějící 
všechna přijatá nebo plánovaná opatření 
na jejich řešení, a tuto zprávu 
neprodleně sdělí Komisi.“

Or. en

(Doplnění některých prvků předpovědi a přístupu distribuované výroby a mikrovýroby do 
článku 4 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

S ohledem na splnění cílů bezpečnosti dodávek se očekává větší ohled na distribuovanou 
výrobu a mikrovýrobu. Tento rozvoj si vyžaduje nediskriminační přístup k sítím a sledování 
potřeb, aby bylo zajištěno, že se tak stane.

Pozměňovací návrh 196
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 d (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 5 –a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) Vkládá se nový článek 5 –a, který zní
„Článek 5 –a

Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 
byla definována technická provozní 
kritéria a vytvořena a zveřejněna 
technická pravidla stanovující
odpovídající úroveň spolehlivosti a 
bezpečnosti a provozní požadavky pro 
provoz zařízení vyrábějících elektřinu, 
distribučních systémy, přímo připojená 
zákaznická zařízení, propojovací okruhy a 
přímé linky. Tato technická pravidla 
zajistí interoperabilitu systémů a musí být 
objektivní a nediskriminační. Tam, kde se 
agentura domnívá, že je nezbytná 
harmonizace těchto pravidel, učiní 
příslušným vnitrostátním regulačním 
orgánům vhodná doporučení.“

Or. en

Odůvodnění

Článek 5 se zabývá pouze otázkami připojení, ačkoli provozní otázky (tedy fáze následující po 
připojení) jsou stejně důležité a měly by zde být řešeny.

Pozměňovací návrh 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/54/ES
Článek 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 

1. Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
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regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce.
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 
o podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce.

1a. V případě významnějších obtíží 
týkajících se spolupráce několika 
členských států na regionální úrovni a 
v návaznosti na požadavek, který v tomto 
ohledu vyslovily členské státy, může 
Komise určit regionálního koordinátora.
1b. Regionální koordinátor podporuje, na 
regionální úrovni, spolupráci regulačních 
orgánů a dalších příslušných veřejných 
orgánů, uživatelů sítě a účastníků trhu. 
Regionální spolupráce zejména:
a) podporuje účinné investice do 
propojení. Za tímto účelem regionální 
koordinátor napomáhá provozovatelům 
přenosové soustavy s vypracováním jejich 
regionálních plánů propojení a přispívá 
k provázání jejich investičních rozhodnutí 
a případně zahajovacích postupů;
b) podporuje účinné a bezpečné používání 
sítí. Za tímto účelem regionální 
koordinátor přispívá ke koordinaci 
provozovatelů přenosové soustavy, 
vnitrostátních regulačních orgánů a 
dalších příslušných vnitrostátních 
veřejných orgánů vypracováním 
mechanismů společného přidělování a 
společné bezpečnosti;
c) předkládá Komisi a členským státům 
výroční zprávu o dosaženém pokroku 
v regionu a veškerých případných 
překážkách, které tomuto pokroku mohou 
bránit.
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Or. en

Odůvodnění

Regionální koordinátoři by mohli hrát významnou úlohu v napomáhání dialogu mezi 
členskými státy, zejména pokud jde o přeshraniční investice.

Pozměňovací návrh 198
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/54/ES
Článek 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

1. Členské státy a regulační orgány mezi 
sebou vzájemně spolupracují za účelem 
integrace svých vnitrostátních trhů 
přinejmenším na jedné či více 
regionálních úrovních. Členské státy 
zejména podporují spolupráci 
provozovatelů sítí na regionální úrovni a 
zasazují se o soulad svého právního a 
regulačního rámce. Zeměpisná oblast, na 
niž se regionální spolupráce vztahuje, musí 
být v souladu s tím, jak zeměpisné oblasti 
vymezuje Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 
o podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

Or. de

Odůvodnění

EU usiluje o vytvoření přeshraničních tržních oblastí. Harmonizace veškerých postupů pro 
výměnu údajů je proto nanejvýš naléhavá. Na liberalizovaném trhu jsou postupy výměny 
nezbytným předpokladem pro řízení plánování, vzájemné účtování, účtování, změnu 
dodavatele aj. Pokud nejsou postupy výměny údajů harmonizované, je to na překážku 
zavedení přeshraničních tržních oblastí.
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Pozměňovací návrh 199
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/54/ES
Článek 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce, uvedená v tomto článku,
vztahuje, musí odpovídat zeměpisným 
územím vymezeným v čl. 2h odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 
o podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou, ačkoli 
tuto spolupráce lze použít i pro jiné 
zeměpisné oblasti.“

Or. es

Odůvodnění

Maje navíc na paměti, že existují v této věci právní předpisy Společenství, měli bychom se 
rovněž vyhnout situaci, aby Komise v budoucnu vymezovala zeměpisné oblasti spolupráce, 
nebo aby se některé členské státy rozhodly rozšířit své mechanismy a uplatňovat je na jiné 
členské státy.
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Pozměňovací návrh 200
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/54/ES
Článek 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

Členské státy a vnitrostátní regulační 
orgány mezi sebou vzájemně spolupracují 
za účelem integrace svých vnitrostátních 
trhů, především na regionální úrovni. 
Členské státy zejména podporují 
spolupráci provozovatelů sítí na regionální 
úrovni s cílem vytvořit 
konkurenceschopný evropský trh, 
usnadnit harmonizaci právního a 
regulačního rámce, a především začlenit 
„energetické ostrovy“, jež v současné době 
v Unii existují.“

Or. en

Odůvodnění

Regionální trhy by měly být prvním krokem k plné integraci evropského trhu a nesmí být 
zeměpisně vymezeny Evropskou komisí.

Pozměňovací návrh 201
Britta Thomsen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/54/ES
Článek 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 

Členské státy a vnitrostátní regulační 
orgány mezi sebou vzájemně spolupracují 
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vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

za účelem integrace svých vnitrostátních 
trhů s cílem zřídit regionální provozovatele 
přenosové soustavy, a tím vytvořit 
konkurenceschopný evropský trh, a 
usnadnit harmonizaci svého právního a 
regulačního rámce. Zeměpisná oblast, k níž 
se provozovatelé přenosové soustavy 
vztahují, musí být v souladu s tím, jak 
zeměpisné oblasti vymezuje Komise 
v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření regionálních provozovatelů přenosové soustavy je důležité, neboť regionální 
provozovatelé přenosové soustavy by lépe chápali rozvojové potřeby regionálních 
přeshraničních infrastruktur a dokázali by vyřešit slepé uličky na regionálních trzích. 
Nezbytný rozvoj infrastruktury, rozšíření a posílení sítě se, vzhledem k cíli získávání 20 % 
energie z obnovitelných zdrojů, stalo skutečně závažným tématem. Vytvoření regionálních 
provozovatelů přenosové soustavy by v rámci řešení tohoto rozvojového procesu bylo 
nejúčinnější cestou.

Pozměňovací návrh 202
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/54/ES
Článek 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 

Příslušné orgány a další vnitrostátní 
regulační orgány v členských státech mezi 
sebou vzájemně spolupracují za účelem 
integrace svých vnitrostátních trhů 
přinejmenším na regionální úrovni. 
Zejména podporují spolupráci 
provozovatelů sítí na regionální úrovni a 
zasazují se o sblížení a soulad svého 
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spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

právního a regulačního rámce. Členské 
státy by měly rovněž podporovat 
spolupráci vnitrostátních regulačních 
orgánů na přeshraniční i regionální 
úrovni. Zeměpisná oblast, na niž se 
regionální spolupráce vztahuje, musí být 
v souladu s tím, jak zeměpisné oblasti 
vymezuje Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 
o podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

Or. en

Odůvodnění

Toto znění se snaží vyjádřit potřebu právních předpisů v členských státech, které by umožnily 
a skutečně podpořily spolupráci vnitrostátních regulačních orgánů na přeshraniční i 
regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 203
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/54/ES
Článek 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce.
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 

Členské státy a vnitrostátní regulační 
orgány mezi sebou vzájemně spolupracují 
za účelem integrace svých vnitrostátních 
trhů přinejmenším na regionální úrovni. 
Členské státy zajistí spolupráci 
provozovatelů sítí na regionální úrovni s 
cílem vytvořit konkurenceschopný 
evropský trh a usnadnit harmonizaci
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
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přeshraniční obchod s elektřinou.“ č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

Or. en

Odůvodnění

Zkušenost prokázala, že nezbytným krokem na cestě k celoevropskému konkurenčnímu trhu 
s elektřinou je regionální integrace.

Spolupráce na regionální úrovni je zásadní, přičemž odpovědnost za ni by měly nést nejenom 
členské státy, ale také regulační orgány a zúčastněné subjekty. Především by mělo být 
zajištěno, aby zintenzivnili svou spolupráci provozovatelé soustav, neboť jejich úloha jako 
aktivních subjektů napomáhajících rozvoji trhu, provozování a rozvoji přenosových soustav je 
pro integraci trhů klíčová. Tato spolupráce by mohla vést k integraci funkcí provozování 
soustav na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/54/ES
Článek 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem harmonizace a 
integrace svých vnitrostátních trhů 
přinejmenším na regionální úrovni. 
Členské státy zejména podporují 
spolupráci provozovatelů sítí na regionální 
úrovni a zasazují se o soulad svého 
právních a regulačních rámců. Zeměpisná 
oblast, na niž se regionální spolupráce 
vztahuje, musí být v souladu s tím, jak 
zeměpisné oblasti vymezuje Komise 
v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“
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Or. en

Odůvodnění

Prioritou je harmonizace vnitrostátních předpisových rámců a vytvoření rovných podmínek 
na trhu v souladu s osvědčenými postupy a prostřednictvím regionální spolupráce. Například 
již nebude možné, aby někteří provozovatelé podléhali na svých vnitrostátních trzích přísným 
omezením, zatímco jiní si na svých vnitrostátních trzích zachovávají výhodné podmínky a 
mohou této konkurenční výhody využít pro expanzi na sousedící trhy.

Pozměňovací návrh 205
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/54/ES
Článek 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

1. Příslušné vnitrostátní orgány a 
vnitrostátní regulační orgány mezi sebou 
vzájemně spolupracují za účelem integrace 
svých vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Zejména podporují 
spolupráci provozovatelů sítí na regionální 
úrovni a zasazují se o sbližování a soulad 
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

Or. fr

Odůvodnění

Regionální spolupráce se opírá o účast a aktivitu členských států, především však jejich 
příslušných orgánů a vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto regionální iniciativy se rovněž 
zaměřují na sblížení různých předpisových rámců a vnitrostátních jurisdikcí; napomohou tak 
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integraci trhu a dotvoření vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 206
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 5a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 5a se doplňuje nový 
odstavec 1a, který zní:
„1a. S cílem zajistit regionální spolupráci, 
jak to stanoví odstavec 1, členské státy 
povzbudí a podpoří všechny druhy 
spolupráce provozovatelů přenosových 
soustav a regulačních orgánů zaměřenou 
na harmonizaci přístupu a vyrovnání 
pravidel (ve prospěch integrace 
vyrovnávacích oblastí) v rámci několika 
sousedních členských států a mezi nimi
v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003. Tato spolupráce může nabýt 
podobu společné soustavy pro všechny 
dotčené provozovatele přenosové soustavy, 
aby pokryla několik sousedících území. 
V takovém případě členské státy zajistí, 
aby tento společný systém provozovatelů 
přenosové soustavy dodržoval články 8 a 
10a.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce 1a do článku 5a směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Výzva týkající se budování větších a likvidnějších trhů vyžaduje, aby byly stanoveny přísné 
obecné zásady. Třebaže dobrovolná spolupráce provozovatelů přepravní soustavy na 
regionální úrovni může vést k určitým výsledkům, je třeba lépe definovat rámec pro 
provozování regionální soustavy.
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Možnost zřídit nakonec provozovatele regionální soustavy by měla poskytnout tato směrnice. 
Je rovněž nezbytné zajistit meziregionální spolupráci, která umožní rozvoj skutečně 
celoevropského trhu.

Pozměňovací návrh 207
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 5a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 5a se doplňuje nový 
odstavec 1a, který zní:
„1a. Agentura spolupracuje 
s vnitrostátním regulačním orgánem a 
provozovateli přenosové soustavy 
v souladu s kapitolou IV této směrnice 
s cílem zajistit sbližování předpisových 
rámců mezi regiony za účelem vytvoření 
konkurenčního evropského trhu. Pokud 
se agentura domnívá, že je třeba 
v některých oblastech stanovit pro tuto 
spolupráci závazná pravidla, učiní 
příslušná doporučení. Na regionálních 
trzích se agentura stává odpovědným 
orgánem.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce 1a do článku 5a směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Aby byl dosažen účinný evropský trh, je nanejvýš nezbytná úzká a účinná spolupráce agentury 
s vnitrostátními regulačními orgány.
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Pozměňovací návrh 208
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 5a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 5a se doplňuje nový 
odstavec 1a, který zní:
„1.a Aby posílili rozvoj bezpečné a 
spolehlivé správy přeshraničních toků 
elektřiny, zřídí provozovatelé přenosové 
soustavy v rámci své zeměpisné oblasti 
podle čl. 2h odst. 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003 koordinační středisko, které 
bude:
(i) poskytovat komunikační platformu pro 
naléhavé situace;
(ii) provádět regionální modelové studie 
týkající se stavu přetížení na hranicích.“

Or. fr

(Doplnění nového odstavce 1a do článku 5a směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Elektroenergetické přenosové sítě jsou vzájemně silně závislé. Jejich regionální spolupráce 
musí být nicméně posílena s cílem snížit riziko závažných nehod. Tato spolupráce musí být 
posílena vytvořením evropského koordinačního střediska přenosu elektřiny, které by bylo 
odpovědné za řešení otázky bezpečnosti v naléhavých situacích a za zkoumání případů 
přetížení při propojení.

Pozměňovací návrh 209
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 5a – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 5a, se doplňuje nový 
odstavec 1a, který zní:
„1a. Členské státy, regulační orgány a 
všichni aktéři na trhu spolupracují za 
účelem harmonizace svých postupů pro 
výměnu údajů týkajících se 
nejvýznamnějších procesů na trhu.

Or. xm

(Doplnění nového odstavce 1a do článku 5a směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

EU usiluje o vytvoření přeshraničních tržních oblastí. Harmonizace veškerých postupů pro 
výměnu údajů je proto nanejvýš naléhavá. Na liberalizovaném trhu jsou postupy výměny 
nezbytným předpokladem pro řízení plánování, vzájemné účtování, účtování, změnu 
dodavatele aj. Pokud nejsou postupy výměny údajů harmonizované, je to na překážku 
zavedení přeshraničních tržních oblastí.

Pozměňovací návrh 210
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 5a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 5a se doplňuje nový 
odstavec 1a, který zní:
„1a. Komise a agentura podpoří 
meziregionální spolupráci trhů 
s elektřinou a jsou odpovědné za jejich 
integraci do společného evropského trhu 
s elektřinou.“

Or. xm
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(Doplnění nového odstavce 1a do článku 5a směrnice 2003/54/ES)

Pozměňovací návrh 211
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 5a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 5a se doplňuje nový 
odstavec 1a, který zní:
„1a. Členské státy budou vyžadovat, aby 
elektroenergetické společnosti vyráběly 
poměrnou část své elektřiny udržitelně. 
Tato poměrná část bude vycházet ze 
závazku členského státu jako výsledku 
revize směrnice XXXX/XX/ES*;
* Doplní se později, jakmile bude známé 
konečné číslo směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie.“

Or. xm

(Doplnění nového odstavce 1a do článku 5a směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Energie z obnovitelných zdrojů energie je v mnoha případech dražší než energie 
z neobnovitelných zdrojů. Aby se zamezilo udělování subvencí ze strany členských států 
značnému množství elektroenergetických společností, aby vyráběly udržitelně na základě 
směrnice XXXX/XX/ES (směrnice o obnovitelných zdrojích energie), je třeba zavést zákonnou 
povinnost.

Pozměňovací návrh 212
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 5a – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) V článku 5a se doplňuje nový 
odstavec 1c, který zní:
„1c. Příslušný vnitrostátní regionální 
orgán ve spolupráci s novým regionálním 
provozovatelem soustavy harmonizuje 
v souladu se závazným časovým rozvrhem 
projednaným s agenturou pravidla 
týkající se:
– udělování přeshraničních kapacit pro 
všechny časové stupnice;
– zřizování jednotného rozhraní pro 
uživatele propojení;
– společné správy sekundárního trhu;
– vytvoření integrovaného systému 
propojovacích kapacit „intra-day“;
– přizpůsobení a bezpečnosti.“

Or. fr

(Doplnění nového odstavce 1b do článku 5a směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Regionální spolupráce musí být posílena s cílem co nejvíce snížit rizika závažných nehod nebo 
výpadků a vytvořit společný trh s elektřinou. Spolupráci by mohlo posílit vytvoření 
evropského koordinačního střediska přenosu elektřiny, které by bylo odpovědné za řešení 
otázky bezpečnosti v naléhavých situacích a za zkoumání případů přetížení při propojení.

Pozměňovací návrh 213
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 5a – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) V článku 5a se doplňuje nový 
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odstavec 1b, který zní:
„1b. Komise předloží technická a finanční 
opatření na odstranění izolovanosti trhů 
s elektřinou v Evropě.“

Or. xm

(Doplnění nového odstavce 1b do článku 5a směrnice 2003/54/ES)

Pozměňovací návrh 214
Nicole Fontaine

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Vkládá se nový článek 5b, který zní:
„Článek 5b

Aby posílili rozvoj bezpečné a spolehlivé 
správy přeshraničních toků elektřiny, zřídí 
provozovatelé přenosové soustavy v rámci 
své zeměpisné oblasti podle čl. 2h odst. 3 
nařízení (ES) č. 1228/2003 koordinační 
středisko, které bude:
(i) poskytovat komunikační platformu pro 
naléhavé situace;
(ii) provádět regionální modelové studie 
týkající se stavu přetížení na hranicích.“

Or. en

(Doplnění nového článku 5b ve směrnici 2003/54/ES)

Odůvodnění

Regionální spolupráce musí být posílena s cílem co nejvíce snížit rizika závažných nehod nebo 
výpadků a vytvořit společný trh s elektřinou. Spolupráci by mohlo posílit vytvoření 
evropského koordinačního střediska pro přenos elektřiny, které by bylo odpovědné za řešení 
otázky bezpečnosti v naléhavých situacích a za šetření případů přetížení při propojení.
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Pozměňovací návrh 215
Nicole Fontaine

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 d (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3d) Vkládá se nový článek 5c, který zní:
Článek 5c

„Příslušný vnitrostátní regionální orgán 
ve spolupráci s novým regionálním 
provozovatelem soustavy harmonizuje 
v souladu se závazným časovým rozvrhem 
projednaným s agenturou pravidla 
týkající se:
– udělování přeshraničních kapacit pro 
všechny časové stupnice;
– zřizování jednotného rozhraní pro 
uživatele propojení;
– společné správy sekundárního trhu;
– vytvoření integrovaného systému 
propojovacích kapacit „intra-day“;
– přizpůsobení a bezpečnosti.“

Or. 

(Doplnění nového článku 5b ve směrnici 2003/54/ES)

Odůvodnění

Posílení regionální spolupráce provozovatelů přenosových soustav napomůže harmonizaci 
pravidel pro využívání sítí, a zejména pro propojení sítí. Proto je navržena povinná 
harmonizace pravidel týkajících se správy propojení sítí, vyrovnávání sítí a bezpečnosti sítí.
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Pozměňovací návrh 216
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 e (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 6 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3e) V čl. 6 odst. 2 se úvodní část 
nahrazuje touto:
„2. Členské státy stanoví kritéria pro 
udělení povolení k výstavbě výrobních 
kapacit na svém území. Tato kritéria se 
musí týkat:“

Or. 

(Doplnění nového textu do prvního pododstavce odstavce 2 článku 6 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Kritéria pro udělování povolení musí mít závaznou povahu.

Pozměňovací návrh 217
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 f (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 6 – odst. 2 – písm. g)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3f) V čl. 6 odst. 2 se písmeno g) 
nahrazuje tímto:
„g) povahy primárních zdrojů,
s povolením pro výrobu elektřiny 
z fosilních zdrojů energie udělovaným 
pouze takovým společnostem, které 
dosahují ve své výrobě minimálně 
procento stanovené v členském státě pro 
udržitelnou energii a které používají 
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nejvyspělejší technologie 
k minimalizování emisí CO2;“

Or. nl

(Doplnění nového textu do písmene g) odstavce 2 v článku. 6 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Povolení by měl být vydáno pouze takovým společnostem, které používají nejčistší technologie 
a přispívají k dosažení vnitrostátního cíle udržitelné energie.

Pozměňovací návrh 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 g (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3g) V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Členské státy zajistí, aby malí 
decentralizovaní a/nebo distribuovaní 
výrobci elektřiny mohli využívat 
zjednodušené schvalovací postupy. Tyto 
zjednodušené schvalovací postupy se 
použijí na veškerá zařízení s maximální 
kapacitou 50 MW a veškerá usazená 
výrobní zařízení.“

Or. en

(Úprava čl. 6 odst. 3 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Měl by být vyvinut soubor zrychlených postupů, aby se podpořil rozvoj decentralizovaných 
energetických zdrojů, s ohledem na menší dopady těchto malých energetických zdrojů na 
životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 h (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3h) Vkládá se nový článek 7a, který zní:
„Článek 7a
Zákaz nových výrobních kapacit 
s vysokými emisemi CO2

Členské státy při naplňování povinností 
podle článků 6 a 7 nepovolí novou výrobní 
kapacitu, kde by vedla tato kapacita 
během svého provozu k překračování 
hranice emisí CO2 do ovzduší ve výši 
350 g na jednu vyrobenou 
kilowatthodinu.“

Or. en

(Doplnění nového článku 7a do směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Ve Sternově zprávě z roku 2006 se uvádí, že neschopnost přiměřeně stabilizovat koncentrace 
skleníkových plynů v ovzduší by mohla vést ke ztrátám nejméně 20 % světového HDP. Tato 
ztráta by zahrnovala i zásadní negativní dopady na fungování vnitřního trhu, a byla by tak 
v rozporu s primárním úkolem Unie stanoveném v článku 2 Smlouvy. Nové výrobní kapacity 
s vyšší úrovní emisí CO2 na jednotku výstupu je proto třeba zakázat.

Pozměňovací návrh 220
Fiona Hall

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 h (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3h) Vkládá se nový článek 7a, který zní:
„Článek 7a
Zákaz nových výrobních kapacit 
s vysokými emisemi CO2

Členské státy při naplňování povinností 
podle článků 6 a 7 nepovolí novou výrobní 
kapacitu, kde by vedla tato kapacita 
během svého provozu k překračování 
hranice emisí CO2 do ovzduší ve výši 
420 g na jednu kilowatthodinu vyrobené 
energie.“

Or. en

(Vložení nového článku 7a do směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Ve Sternově zprávě z roku 2006 se uvádí, že neschopnost přiměřeně stabilizovat koncentrace 
skleníkových plynů v ovzduší by mohla vést ke ztrátám nejméně 20 % světového HDP. Tato 
ztráta by zahrnovala i zásadní negativní dopady na fungování vnitřního trhu, a byla by tak 
v rozporu s primárním úkolem Unie stanoveném v článku 2 Smlouvy. Nové výrobní kapacity 
s vyšší úrovní emisí CO2 na jednotku výstupu je proto třeba zakázat.

Pozměňovací návrh 221
Mechtild Rothe

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 h (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3h) Vkládá se nový článek 7a, který zní:
„Článek 7a
Limity odpovědnosti třetím stranám 
v případě jaderné nehody
Provozovatelé jaderných elektráren 
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prokazují jednou ročně vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu a Komisi, že vlastní 
minimální částku pojistného krytí ve výši 
2,8 mld. EUR na jednu škodnou událost 
pro plnění nároků z odpovědnosti a 
pojistných nároků v souvislosti 
s jadernými nehodami.“

Or. en

(Doplnění nového článku 7a do směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Systém jaderné odpovědnosti vůči třetím stranám EU se v současnosti vyznačuje pestrou 
paletou právních režimů a podrežimů. S cílem zlepšit fungování vnitřního trhu a snížit 
narušování hospodářské soutěže, zejména pokud jde o přeshraniční obchod, by EU měla 
stanovit harmonizovanou minimální částku pojistného krytí. Navrhovaná částka je limit, který 
se již používá v Německu.

Pozměňovací návrh 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 h (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3h) Vkládá se nový článek 7a, který zní:
„Článek 7a
Limity odpovědnosti provozovatele 
v případě závažné jaderné nehody
Podnik odpovědný za provozování jaderné 
elektrárny prokazuje jednou ročně 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a 
Komisi, že vlastní platnou pojistku, která
kryje veškeré nároky třetích stran 
vyplývající se závažné jaderné nehody ve 
výši minimálně 2 500 milionů EUR na 
jednu pojistnou událost.“
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Or. en

(Doplnění nového článku 7a do směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Limity odpovědnosti vůči třetím stranám se v rámci celé EU v současnosti výrazně liší. Ve 
většině členských států, kde jsou provozovány jaderné elektrárny, je požadované minimální 
krytí ze strany podniků méně než 500 milionů EUR na jednu pojistnou událost. S cílem 
harmonizovat tyto limity, a zlepšit tím fungování vnitřního trhu a snížit narušování 
hospodářské soutěže, zejména pokud jde o přeshraniční obchod, by EU měla stanovit 
standardní minimální částku. Navrhovaná částka je limit, který se již používá v Německu.

Pozměňovací návrh 223
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 h (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3h) Vkládá se nový článek 7a, který zní:
„Článek 7a
Členský stát si může při vytváření 
vnitrostátního modelu provozování 
přenosové soustavy zvolit jednu 
z možností, jimž jsou:
a) existence jednoho nebo více 
provozovatelů přenosové soustavy podle 
článku 8, nebo jednoho nebo více 
nezávislých provozovatelů podle článku 
10;
b) existence jednoho nebo více 
provozovatelů přenosové soustavy a 
jednoho nebo více nezávislých 
provozovatelů.“

Or. en
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(Doplnění nového článku 7a do směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Je zapotřebí vyjasnit, že vyjmutí z čl. 8 odst. 1 neznamená automatické vytvoření rozdílných 
nezávislých provozovatelů přenosové soustavy pro každý vertikálně integrovaný podnik, je-li 
to vyžadováno v rámci článku 10.

Pozměňovací návrh 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 h (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3h) Vkládá se nový článek 7a, který zní:
„Článek 7a
S cílem zajistit nezávislost provozovatelů 
přenosové soustavy členské státy zajistí, 
aby od [datum provedení do vnitrostátního 
práva plus jeden rok] vertikálně 
integrované podniky musely splňovat buď 
čl. 8 odst. 1 písm. a) až d), nebo článek 10 
nebo ustanovení článku 8ba.“

Or. en

(Doplnění nového článku 7a do směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí skutečné a účinné právní oddělení jako alternativní řešení 
k oddělení vlastnictví a nezávislému provozovateli soustavy. Zajišťuje účinné oddělení 
provozovatele přenosové soustavy, aniž by bylo narušeno vlastnictví a aniž by přenosová 
soustava nebo výroba elektřiny musely být odprodány.
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Pozměňovací návrh 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 i (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3i) Vkládá se nový článek 7b, který zní:
„Článek 7b
Odpovědnost provozovatele v případě 
závažné jaderné nehody
Podnik odpovědný za provozování jaderné 
elektrárny prokazuje jednou ročně 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, že 
vlastní platnou finanční jistinu proti 
veškerým případným nárokům třetích 
stran vyplývajícím ze závažné jaderné 
nehody.“

Or. en

(Doplnění nového článku 7b za článek 7 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Limity odpovědnosti vůči třetím stranám se v rámci celé EU v současnosti výrazně liší. 
S cílem tyto limity harmonizovat, a zlepšit tím fungování vnitřního trhu a snížit narušování 
hospodářské soutěže, zejména pokud jde o přeshraniční obchod, by EU měla vyžadovat, aby 
byly zavedeny vhodné systémy odškodnění, které možným obětem usnadní získání náhrady, a 
zajistit, aby existovaly rovné podmínky pro všechny výrobce elektřiny.
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