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Pozměňovací návrh 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby od [datum 
provedení do vnitrostátního práva plus 
jeden rok]:

1. 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 následující písmena a) až d) nebo 
článek 10 nebo ustanovení článku 10b:

Or. en

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 musela být 
odprodána přenosová soustava nebo výroba energie.

Pozměňovací návrh 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby od [datum 
provedení do vnitrostátního práva plus 
jeden rok]:

1. S cílem zajistit nezávislost 
provozovatelů přenosové soustavy členské
státy zajistí, aby od [datum provedení do 
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vnitrostátního práva plus jeden rok] 
vertikálně integrované podniky musely 
splňovat:
– ustanovení tohoto článku a články 8a a 
8b, nebo
– ustanovení článků 8a, 8b a 8ba.

V případě, že budou splňovat ustanovení 
tohoto článku a článků 8 a 8b, členské 
státy zajistí, aby od [datum provedení do 
vnitrostátního práva plus jeden rok]:

Or. en

Odůvodnění

Tato změna členským státům umožňuje, aby si zvolily mezi oddělením vlastnictví a skutečným 
a účinným oddělením. Souvisí to s pozměňovacím návrhem k článku 28, ve kterém se žádá po 
Komisi, aby přezkoumala, zda skutečné a účinné oddělení je dostačující k dosažení účinné 
hospodářské soutěže, a podala o výsledku zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 228
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) každý podnik, který vlastní přenosovou 
soustavu, působil jako provozovatel 
přenosové soustavy; 

a) každý podnik, který vlastní přenosovou 
soustavu, působil jako provozovatel 
přenosové soustavy nebo měl 
přidruženého provozovatele přenosové 
soustavy;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla být dostatečně pružná, aby umožnila účelná regionální a/nebo mezivládní 
řešení: měla by umožnit delegování provozu soustavy na nadnárodní subjekty.
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Pozměňovací návrh 229
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) každý podnik, který vlastní přenosovou 
soustavu, působil jako provozovatel 
přenosové soustavy; 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zrušení tohoto písmene článku 8 znamená, že provozovatel přenosové soustavy by mohl být 
nejenom vlastníkem majetku v této soustavě jako celku, ale také by nemusel mít vůbec žádný 
majetek nebo by mohl být vlastníkem části majetku v soustavě. Ve všech případech však platí 
stejné požadavky.

Pozměňovací návrh 230
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tatáž osoba či tytéž osoby nebyly 
oprávněny:

b) tatáž osoba či tytéž osoby nebyly 
oprávněny, samostatně či společně:

Or. en
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Pozměňovací návrh 231
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nad podnikem vykonávajícím funkci 
výroby či dodávek a přímo či nepřímo 
vykonávat kontrolu nebo mít jakýkoli 
zájem či uplatňovat jakékoli právo ve 
vztahu k provozovateli přenosové soustavy 
či k přenosové soustavě,

(i) přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nad podnikem vykonávajícím funkci 
výroby či dodávek a přímo či nepřímo 
vykonávat kontrolu nebo mít jakýkoli 
zájem či uplatňovat jakékoli právo ve 
vztahu k provozovateli přenosové 
soustavy,

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k tomuto písmenu je odůvodněn tím, že znění se zdá být nejasné a 
nedostatečně přesné, a mohlo by vést k nejistotě.

Pozměňovací návrh 232
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nad podnikem vykonávajícím funkci 
výroby či dodávek a přímo či nepřímo 
vykonávat kontrolu nebo mít jakýkoli 
zájem či uplatňovat jakékoli právo ve 
vztahu k provozovateli přenosové soustavy 
či k přenosové soustavě,

(i) přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nad podnikem vykonávajícím funkci 
výroby či dodávek a přímo či nepřímo 
vykonávat kontrolu ve vztahu 
k provozovateli přenosové soustavy či 
k přenosové soustavě,
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Or. en

Pozměňovací návrh 233
Manuel António dos Santos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nad podnikem vykonávajícím funkci 
výroby či dodávek a přímo či nepřímo 
vykonávat kontrolu nebo mít jakýkoli 
zájem či uplatňovat jakékoli právo ve 
vztahu k provozovateli přenosové soustavy 
či k přenosové soustavě,

(i) přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nad podnikem vykonávajícím funkci 
výroby či dodávek a přímo či nepřímo 
vykonávat kontrolu ve vztahu 
k provozovateli přenosové soustavy či 
k přenosové soustavě,

Or. en

Odůvodnění

Předpokládá se, že není nezbytné zabraňovat menšinovým podílům, pokud nezasahují do 
kontroly činnosti. Menšinové podíly neohrožují nezávislost provozovatelů.

Pozměňovací návrh 234
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nad provozovatelem přenosové soustavy či 
přenosovou soustavou a přímo či nepřímo 
vykonávat kontrolu nebo mít jakýkoli 
zájem či uplatňovat jakékoli právo ve 
vztahu k podniku vykonávajícímu funkci 

(ii) přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nad provozovatelem přenosové soustavy a 
přímo či nepřímo vykonávat kontrolu nebo 
mít jakýkoli zájem či uplatňovat jakékoli 
právo ve vztahu k podniku vykonávajícímu 
funkci výroby či dodávek;



PE404.394v01-00 8/103 AM\713548CS.doc
Externí překlad

CS

výroby či dodávek;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k tomuto písmenu je odůvodněn tím, že znění se zdá být nejasné a 
nedostatečně přesné, a mohlo by vést k nejistotě.

Pozměňovací návrh 235
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nad provozovatelem přenosové soustavy či 
přenosovou soustavou a přímo či nepřímo 
vykonávat kontrolu nebo mít jakýkoli 
zájem či uplatňovat jakékoli právo ve 
vztahu k podniku vykonávajícímu funkci 
výroby či dodávek;

(ii) přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nad provozovatelem přenosové soustavy či 
přenosovou soustavou a přímo či nepřímo 
vykonávat kontrolu ve vztahu k podniku 
vykonávajícímu funkci výroby či dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Manuel António dos Santos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nad provozovatelem přenosové soustavy či 
přenosovou soustavou a přímo či nepřímo 

(ii) přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nad provozovatelem přenosové soustavy či 
přenosovou soustavou a přímo či nepřímo 
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vykonávat kontrolu nebo mít jakýkoli 
zájem či uplatňovat jakékoli právo ve 
vztahu k podniku vykonávajícímu funkci 
výroby či dodávek;

vykonávat kontrolu či uplatňovat jakékoli 
právo ve vztahu k podniku vykonávajícímu 
funkci výroby či dodávek;

Or. en

Odůvodnění

Předpokládá se, že není nezbytné zabraňovat menšinovým podílům, pokud nezasahují do 
kontroly činnosti. Menšinové podíly neohrožují nezávislost provozovatelů.

Pozměňovací návrh 237
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tatáž osoba či tytéž osoby nebyly 
oprávněny jmenovat členy dozorčí rady 
provozovatele přenosové soustavy či 
přenosové soustavy, jejich správní rady či 
orgánů, které podnik právně zastupují, a
přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nebo mít jakýkoli zájem či uplatňovat 
jakékoli právo ve vztahu k podniku 
vykonávajícímu funkci výroby či dodávek;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tatáž osoba či tytéž osoby nebyly 
oprávněny jmenovat členy dozorčí rady 
provozovatele přenosové soustavy či 
přenosové soustavy, jejich správní rady či 
orgánů, které podnik právně zastupují, a 
přímo či nepřímo vykonávat kontrolu nebo 
mít jakýkoli zájem či uplatňovat jakékoli 
právo ve vztahu k podniku vykonávajícímu 
funkci výroby či dodávek;

c) tatáž osoba či tytéž osoby nebyly 
oprávněny jmenovat členy dozorčí rady 
provozovatele přenosové soustavy, jejich 
správní rady či orgánů, které podnik právně 
zastupují, a přímo či nepřímo vykonávat 
kontrolu nebo mít jakýkoli zájem či 
uplatňovat jakékoli právo ve vztahu 
k podniku vykonávajícímu funkci výroby 
či dodávek;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k tomuto písmenu je odůvodněn tím, že znění se zdá být nejasné a 
nedostatečně přesné, a mohlo by vést k nejistotě.

Pozměňovací návrh 239
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„da) tatáž osoba či tytéž osoby nejsou 
oprávněny provozovat přenosovou 
soustavu prostřednictvím smlouvy o 
správě nebo uplatňovat vliv jiným 
způsobem nezakládajícím se na vlastnictví 
a přímo či nepřímo vykonávat kontrolu 
nebo mít jakýkoli zájem či uplatňovat 
jakékoli právo ve vztahu k podniku 
vykonávajícímu funkci výroby či 
dodávek.“

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zpřísnit ustanovení o oddělení vlastnictví.

Pozměňovací návrh 240
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zájmy a práva podle odst. 1 písm. b) 
zahrnují zejména:

2. Jsou-li dodrženy požadavky podle 
odst. 1 písm. b), mohou kontrolu provádět 
dva různé veřejné orgány, z nichž jeden by 
kontroloval činnosti výroby a dodávek a 
druhý činnosti v oblasti přenosu.

a) vlastnictví části kapitálu nebo 
obchodních aktiv nebo
b) pravomoc uplatňovat hlasovací práva 
nebo
c) pravomoc jmenovat členy dozorčí rady, 
správní rady či orgánů právně 
zastupujících podnik nebo
d) právo obdržet dividendy či jiné podíly ze 
zisku.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Manuel António dos Santos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zájmy a práva podle odst. 1 písm. b) 2. Práva podle odst. 1 písm. b) zahrnují 
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zahrnují zejména: zejména:

a) vlastnictví části kapitálu nebo 
obchodních aktiv nebo
b) pravomoc uplatňovat hlasovací práva 
nebo

a) pravomoc uplatňovat hlasovací práva 
nebo

c) pravomoc jmenovat členy dozorčí rady, 
správní rady či orgánů právně zastupujících 
podnik nebo

b) pravomoc jmenovat členy dozorčí rady, 
správní rady či orgánů právně zastupujících 
podnik

d) právo obdržet dividendy či jiné podíly ze 
zisku.

Or. en

Odůvodnění

Nezávislost provozovatelů není ohrožena vlastnictvím části kapitálu nebo obchodních aktiv 
nebo právem obdržet dividendy nebo jiné podíly na zisku. Naopak pravomoc uplatňovat 
hlasovací práva nebo pravomoc jmenovat členy dozorčí rady, správní rady či orgánů právně 
zastupujících podnik je zásadní pro kontrolu provozovatele.

Pozměňovací návrh 242
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zájmy a práva podle odst. 1 písm. b) 
zahrnují zejména:

2. Práva podle odst. 1 písm. b) ac) zahrnují 
zejména:

a) vlastnictví části kapitálu nebo 
obchodních aktiv nebo
b) pravomoc uplatňovat hlasovací práva 
nebo

a) pravomoc uplatňovat hlasovací práva 
nebo

c) pravomoc jmenovat členy dozorčí rady, 
správní rady či orgánů právně zastupujících 
podnik nebo

b) pravomoc jmenovat členy dozorčí rady, 
správní rady či orgánů právně zastupujících 
podnik nebo

d) právo obdržet dividendy či jiné podíly ze 
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zisku.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3a. S ohledem na charakteristické rysy 
vnitrostátních a regionálních trhů 
s elektřinou Komise stanoví hospodářská 
a finanční kritéria, kritéria týkající se 
bezpečnosti dodávek a další kritéria, podle 
nichž se provádí povinné a odůvodněné 
oddělení vertikálně integrovaných 
společností.
Povinnosti uložené vertikálně 
integrovaným společnostem podle této 
směrnice budou přiměřené sledovanému 
cíli.“

Or. lt

Pozměňovací návrh 244
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3a. Členské státy sledují proces oddělení 
vertikálně integrovaných podniků a 
předloží Komisi zprávu o dosaženém 
pokroku.“
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Or. lt

Pozměňovací návrh 245
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3c. Oddělení vertikálně integrovaných 
společností nesmí vyvolat zvyšování sazeb 
elektřiny pro spotřebitele či jiné negativní 
sociální důsledky.“

Or. xm

Pozměňovací návrh 246
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou povolit odchylky 
od odst. 1 písm. b) a c) do [datum 
provedení do vnitrostátního práva plus 
dva roky] za podmínky, že provozovatelé 
přenosové soustavy nejsou součástí 
vertikálně integrovaného podniku.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 247
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Má se za to, že povinnost stanovená 
v odst. 1 písm. a) je splněna v situaci, kdy 
několik podniků, které vlastní přenosové 
soustavy, vytvořilo společný podnik, který 
působí jako provozovatel přenosové 
soustavy v několika členských státech pro 
dotčené přenosové soustavy. Součástí 
společného podniku nesmí být žádný jiný 
podnik, pokud nebyl schválen podle 
článku 10 jako nezávislý provozovatel 
soustavy. 

5. S ohledem na svůj závazek dosáhnout 
regionální spolupráce, jak to stanoví 
článek 5, budou členské státy usilovat 
o zřízení provozovatele přenosové 
soustavy tak, aby pokryl několik 
vnitrostátních území v souladu s čl. 2h 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1228/2003. 
Členské státy učiní příslušná opatření, 
aby zajistily, aby tento provozovatel 
přenosové soustavy splňoval tento článek 
a článek 10a. Členské státy využijí 
hospodářské pobídky s cílem podpořit 
vytváření regionálních provozovatelů 
soustavy.

Or. en

Odůvodnění

K vybudování větších a likvidních trhů jsou zapotřebí přísná pravidla pro provozovatele 
přenosové soustavy. Plánování sítě ani provozní spolupráci nelze vhodně harmonizovat při 
dobrovolné spolupráci provozovatelů přenosové soustavy. Měli bychom umožnit vytváření 
provozovatelů přenosové soustavy na regionální úrovni a úrovni EU. Meziregionální 
spolupráce je rozhodující, aby se mohl rozvinout skutečně celoevropský trh.

Provozování regionální soustavy by se mělo zaměřit na stimulování hospodárnosti provozu, 
podporovat přeshraniční obchod a integraci trhu a zajišťovat investice, které nejlépe 
odpovídají regionálním potřebám s přihlédnutím k meziregionálním aspektům.
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Pozměňovací návrh 248
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Má se za to, že povinnost stanovená 
v odst. 1 písm. a) je splněna v situaci, kdy 
několik podniků, které vlastní přenosové 
soustavy, vytvořilo společný podnik, který 
působí jako provozovatel přenosové 
soustavy v několika členských státech pro 
dotčené přenosové soustavy. Součástí 
společného podniku nesmí být žádný jiný 
podnik, pokud nebyl schválen podle 
článku 10 jako nezávislý provozovatel 
soustavy.

5. S cílem zajistit regionální spolupráci, 
jak to stanoví článek 5a, členské státy 
povzbudí a podpoří všechny druhy 
spolupráce provozovatelů přenosových 
soustav a regulačních orgánů zaměřené 
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 splňoval obecná 
pravidla uvedená v tomto článku a článku 
10a.

Or. fr

Odůvodnění

Třebaže dobrovolná spolupráce provozovatelů přepravní soustavy na regionální úrovni vedla 
k určitým výsledkům, je třeba lépe definovat rámec pro regionální správu sítí. Členské státy 
by měly upřednostňovat regionální dohody před ryze vnitrostátním řešením. Směrnice by měla 
upřednostnit vytváření regionálních, či dokonce evropských provozovatelů soustavy s cílem 
umožnit rozvoj skutečně celoevropského trhu.
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Pozměňovací návrh 249
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Má se za to, že povinnost stanovená 
v odst. 1 písm. a) je splněna v situaci, kdy 
několik podniků, které vlastní přenosové 
soustavy, vytvořilo společný podnik, který 
působí jako provozovatel přenosové 
soustavy v několika členských státech pro 
dotčené přenosové soustavy. Součástí 
společného podniku nesmí být žádný jiný 
podnik, pokud nebyl schválen podle 
článku 10 jako nezávislý provozovatel 
soustavy.

5. Má se za to, že povinnost stanovená 
v odst. 1 písm. a) je splněna v situaci, kdy 
několik podniků, které vlastní přenosové 
soustavy, vytvořilo společný podnik, který 
působí jako provozovatel přenosové 
soustavy v několika členských státech pro 
dotčené přenosové soustavy.

Or. en

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 250
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5a. Pro účely uplatňování tohoto článku 
se má za to, že pokud je osobou uvedenou 
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v odst. 1 písm. b) až d) členský stát nebo 
jiný veřejný orgán, dva různé veřejné 
orgány provádějící kontrolu, z nichž jeden 
kontroluje provozovatele přepravní 
soustavy nebo přepravní soustavu a druhý 
podniky vykonávající funkci výroby, 
nejsou stejnou osobou nebo stejnými 
osobami.“

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5a. Pro účely tohoto uplatňování článku 
se má za to, že pokud je osobou uvedenou 
v odst. 1 písm. b) až d) členský stát nebo 
jiný veřejný orgán, dva různé veřejné 
orgány provádějící kontrolu, z nichž jeden 
kontroluje provozovatele přepravní 
soustavy nebo přepravní soustavu a druhý 
podniky vykonávající funkci výroby, 
nejsou stejnou osobou nebo stejnými 
osobami.“

Or. en

Odůvodnění

Podobné ustanovení bylo navrženo v bodě odůvodnění 12. Pro právní jistotu je však nezbytné 
uvést toto ustanovení v právním textu.
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Pozměňovací návrh 252
Manuel António dos Santos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5a. Pokud je akcionář v podniku 
uvedeného v odst. 1 písm. a) členský stát, 
má se za to, že požadavky stanovené 
v odst. 1 písm. b) a c) jsou splněné, pokud 
podnik vykonávající funkci výroby či 
dodávek a provozovatel přepravní 
soustavy nebo přepravní soustava jsou 
právně oddělenými státními subjekty a 
chovají se v souladu s odst. 1 písm. b) a 
c).“

Or. en

Odůvodnění

Oddělení sítí neznamená privatizaci činností. Veřejný sektor by měl mít stejnou možnost, aby 
zajišťoval výrobu nebo dodávky a přenos, pokud bude zaručeno oddělení těchto dvou sítí.

Pozměňovací návrh 253
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 6 – písm. a-a c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby informace, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu, uvedené v článku 12 a uchovávané 
provozovatelem přenosové soustavy, který 
byl součástí vertikálně integrovaného 
podniku, nebyly přeneseny a pracovníci 
tohoto provozovatele přenosové soustavy 

6. Členské státy zajistí,
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nebyli převedeni do podniků 
vykonávajících funkci výroby a dodávek.

a) aby informace, které mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu, uvedené v článku 
12 a uchovávané provozovatelem 
přenosové soustavy, který byl součástí 
vertikálně integrovaného podniku, nebyly 
přeneseny a pracovníci tohoto 
provozovatele přenosové soustavy nebyli 
převedeni do podniků vykonávajících 
funkci výroby a dodávek;
aa) aby provozovatelé přenosové soustavy 
vytvořili a naplňovali program shody, 
který popíše opatření, která mají být 
přijata za účelem vyloučení 
diskriminačního chování a dodržování 
požadavků na transparentnost; program 
rovněž stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců provozovatele přepravní 
soustavy vedoucí ke splnění tohoto cíle; 
dodržování těchto povinností bude 
sledováno nezávislým kontrolorem shody; 
vnitrostátní regulační orgán bude 
oprávněn uvalit sankce na provozovatele 
přenosové soustavy za neodpovídající 
plnění programu shody;
ab) aby provozovatelé přenosové soustavy 
pověřili osobu nebo subjekt funkcí 
kontrolora shody, který bude odpovědný 
za:
(i) sledování plnění programu shody;
(ii) vypracování výroční zprávy o shodě a 
její předložení vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu;
(iii) vydávání doporučení týkajících se 
programu shody a jeho plnění;
ac) aby byla zajištěna nezávislost 
kontrolora shody, zejména stanovením 
podmínek v jeho zaměstnanecké smlouvě, 
a aby tento kontrolor shody měl přístup 
k příslušným účetním knihám, záznamům 
a agendám provozovatelů přenosových 
soustav a ke všem informacím nezbytným 
pro řádné plnění jeho úkolů.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zpřísnit ustanovení o oddělení vlastnictví.

Pozměňovací návrh 254
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„6a. Členské státy zajistí, aby se 
provozovatel přenosové soustavy a jeho 
akcionáři zdrželi jakýchkoli činností 
zhoršujících jeho schopnost plnit své 
finanční závazky navzdory účinnému 
provozu sítě (ohrazení finančního 
ringu).“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit ustanovení o oddělení vlastnictví.

Pozměňovací návrh 255
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Komise může přijmout obecné zásady 
k zajištění úplného a účinného dodržování 
odst. 6 písm. b) a c ) ze strany 
provozovatele přenosové soustavy. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna 
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jiných než podstatných prvků této 
směrnice, mimo jiné jejím doplněním, se 
přijme regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 27b odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost přijmout obecné zásady, kterými zajistí dodržování povinností 
uvedených v čl. 8 odst. 6 (novém).

Pozměňovací návrh 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 – úvodní část
Směrnice 2003/54/ES

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vkládají se nové články 8a a 8b, které 
znějí:

(5) Vkládají se nové články 8a, 8b a 8c, 
které znějí:

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/54/ES
Článek 8 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a vypouští se
Kontrola nad vlastníky přenosové 
soustavy a provozovateli přenosové 
soustavy



AM\713548CS.doc 23/103 PE404.394v01-00
Externí překlad

CS

1. Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, nesmí být přenosové 
soustavy ani provozovatelé přenosové 
soustavy kontrolováni osobou nebo 
osobami ze třetích zemí.
2. Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda uzavřená s jednou nebo několika 
třetími zeměmi, jejíž stranou je 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s oddělením vlastnictví a modelem nezávislého provozovatele soustavy byly 
požadovány mechanismy namířené proti investicím ze strany integrovaných podniků ze třetích 
zemí, s cílem zajistit, aby i podniky ze třetích zemí byly povinovány k oddělení vlastnictví nebo 
nezávislému provozovateli soustavy. Vzhledem k tomu, že by oddělení vlastnictví a model 
nezávislého provozovatele přenosové soustavy již neměly být jedinou možností, nejsou tyto 
mechanismy dále zapotřebí.

Pozměňovací návrh 258
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/54/ES
Článek 8 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a vypouští se
Kontrola nad vlastníky přenosové 
soustavy a provozovateli přenosové 
soustavy
(1) Aniž jsou dotčeny mezinárodní 
závazky Společenství, nesmí být přenosové 
soustavy ani provozovatelé přenosové 
soustavy kontrolováni osobou nebo 
osobami ze třetích zemí.
(2) Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda uzavřená s jednou nebo několika 
třetími zeměmi, jejíž stranou je 
Společenství.
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Or. de

Odůvodnění

Příliv kapitálu v podobě nepřímých investic je z hospodářského hlediska žádoucí a posiluje 
ekonomiky EU. Tzv. doložka o třetích zemích, jejímž záměrem bylo chránit evropské 
provozovatele přepravní soustavy před jejich převzetím společnostmi ze třetích zemí, je 
ochranářská, právně sporná a obtížně vymahatelná.

Pozměňovací návrh 259
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda uzavřená s jednou nebo několika 
třetími zeměmi, jejíž stranou je 
Společenství.

2. Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda na základě ratifikované Evropské 
energetické charty uzavřená s jednou nebo 
několika třetími zeměmi, jejíž stranou je 
Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/54/ES
Článek 8 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8b vypouští se

Určení a certifikace provozovatelů 
přenosové soustavy

1. Podniky, které vlastní přenosovou 
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soustavu a které byly podle níže 
uvedeného certifikačního postupu 
certifikovány vnitrostátním regulačním 
orgánem jako podniky splňující 
požadavky čl. 8 odst. 1 a článku 8a, 
členské státy schválí a určí jako 
provozovatele přenosové soustavy. Určení 
provozovatelů přenosové soustavy se 
oznámí Komisi a zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie.

2. Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, žádost o certifikaci vznesená 
vlastníkem přenosové soustavy nebo 
provozovatelem přenosové soustavy 
kontrolovanými osobou nebo osobami ze 
třetích zemí v souladu s článkem 8a, se 
zamítá s výjimkou případů, kdy vlastník 
přenosové soustavy nebo provozovatel 
přenosové soustavy prokáží, že dotčený 
subjekt nemůže být ovlivňován v rozporu 
s čl. 8 odst. 1 přímo či nepřímo jakýmkoli 
hospodářským subjektem působícím ve 
výrobě či dodávkách zemního plynu či 
elektřiny nebo třetí zemí.

3. Provozovatelé přenosové soustavy 
oznámí regulačnímu orgánu každou 
plánovanou transakci, která by si mohla 
vyžádat nové posouzení jejich souladu 
s čl. 8 odst. 1 nebo článkem 8a.

4. Regulační orgány sledují trvalý soulad 
provozovatelů přenosové soustavy s čl. 8 
odst. 1 a článkem 8a. K zajištění tohoto 
souladu zahájí certifikační postup:

a) na základě oznámení podaného 
provozovatelem přenosové soustavy podle 
odstavce 3;

b) z vlastního podnětu, pokud je jim 
známo, že plánovaná změna práv či vlivu 
ve vztahu k vlastníkům přenosové 
soustavy nebo provozovatelům přenosové 
soustavy může vést k porušení čl. 8 odst. 1 
nebo článku 8a, nebo pokud mají důvod 
se domnívat, že k tomuto porušení mohlo 
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dojít; nebo

c) na odůvodněnou žádost Komise.

5. Regulační orgány přijmou rozhodnutí o 
certifikaci provozovatele přenosové 
soustavy do čtyř měsíců ode dne oznámení 
podaného provozovatelem přenosové 
soustavy nebo ode dne žádosti Komise. Po 
uplynutí této lhůty se má za to, že 
certifikace byla udělena. Výslovné či 
automatické rozhodnutí regulačního 
orgánu může nabýt účinnosti až po 
dokončení postupu stanoveného 
v odstavcích 6 až 9 a pouze pokud proti 
němu Komise nevznese námitky.

6. Výslovné či automatické rozhodnutí o 
certifikaci provozovatele přenosové 
soustavy oznámí regulační orgán 
neprodleně Komise spolu s veškerými 
významnými informacemi, které se 
rozhodnutí týkají.

7. Komise oznámení ihned po obdržení 
přezkoumá. Pokud Komise do dvou 
měsíců po obdržení oznámení shledá, že 
rozhodnutí regulačního orgánu vyvolává 
vážné pochybnosti z hlediska jeho 
slučitelnosti s čl. 8 odst. 1, článkem 8a 
nebo čl. 8b odst. 2, rozhodne o zahájení 
řízení. V takovém případě vyzve dotčený 
regulační orgán a dotčeného 
provozovatele přenosové soustavy, aby 
předložili připomínky. Vyžaduje-li Komise 
další informace, může být dvouměsíční 
lhůta prodloužena o další dva měsíce 
počínaje obdržením úplných informací.

8. Pokud se Komise rozhodla zahájit 
řízení, nejpozději do čtyř měsíců ode dne 
přijetí tohoto rozhodnutí vydá konečné 
rozhodnutí

(a) nevznášet námitky proti rozhodnutí 
regulačního orgánu; nebo.

(b) vyžadující, aby dotčený regulační 
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orgán změnil nebo zrušil své rozhodnutí, 
má-li za to, že nebyl dodržen čl. 8 odst. 1, 
článek 8a nebo čl. 8b odst. 2. 

9. Pokud Komise nepřijala rozhodnutí o 
zahájení řízení nebo konečné rozhodnutí 
ve lhůtách stanovených v odstavcích 7 a 8, 
má se za to, že proti rozhodnutí 
regulačního orgánu nevznesla námitky.

10. Regulační orgán naplní rozhodnutí 
Komise vyžadující změnu či zrušení 
rozhodnutí o certifikaci do čtyř týdnů a 
uvědomí o tom Komisi.

11. Regulační orgány a Komise mohou 
vyžadovat od provozovatelů přenosové 
soustavy a podniků vykonávajících funkci 
výroby či dodávek jakékoli informace 
významné pro plnění svých úkolů podle 
tohoto článku.

12. Regulační orgány a Komise musí 
zachovávat důvěrnost informací, které 
mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu.

13. Komise přijme obecné zásady, které 
podrobně stanoví postup pro uplatňování 
odstavců 6 až 9. 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

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.
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Pozměňovací návrh 261
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 b – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výslovné či automatické rozhodnutí 
o certifikaci provozovatele přenosové 
soustavy oznámí regulační orgán 
neprodleně Komise spolu s veškerými 
významnými informacemi, které se 
rozhodnutí týkají. 

6. Výslovné či automatické rozhodnutí 
o certifikaci provozovatele přenosové 
soustavy oznámí regulační orgán 
neprodleně Komise spolu s veškerými 
významnými informacemi, které se 
rozhodnutí týkají. Komise bude jednat 
v souladu s postupem uvedeným 
v článku x nařízení (ES) č. 1228/2003.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 b – odst. 7 až 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise oznámení ihned po obdržení 
přezkoumá. Pokud Komise do dvou 
měsíců po obdržení oznámení shledá, že 
rozhodnutí regulačního orgánu vyvolává 
vážné pochybnosti z hlediska jeho 
slučitelnosti s čl. 8 odst. 1, článkem 8a 
nebo čl. 8b odst. 2, rozhodne o zahájení 
řízení. V takovém případě vyzve dotčený 
regulační orgán a dotčeného 
provozovatele přenosové soustavy, aby 
předložili připomínky. Vyžaduje-li Komise 
další informace, může být dvouměsíční 
lhůta prodloužena o další dva měsíce 
počínaje obdržením úplných informací.

vypouští se
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8. Pokud se Komise rozhodla zahájit 
řízení, nejpozději do čtyř měsíců ode dne 
přijetí tohoto rozhodnutí vydá konečné 
rozhodnutí

a) nevznášet námitky proti rozhodnutí 
regulačního orgánu; nebo.

b) vyžadující, aby dotčený regulační orgán 
změnil nebo zrušil své rozhodnutí, má-li 
za to, že nebyl dodržen čl. 8 odst. 1, článek 
8a nebo čl. 8b odst. 2. 

9. Pokud Komise nepřijala rozhodnutí 
o zahájení řízení nebo konečné 
rozhodnutí ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 7 a 8, má se za to, že proti 
rozhodnutí regulačního orgánu nevznesla 
námitky.

10. Regulační orgán naplní rozhodnutí 
Komise vyžadující změnu či zrušení 
rozhodnutí o certifikaci do čtyř týdnů a 
uvědomí o tom Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se z právních důvodů přenést alespoň odstavce 7 až 10 a 13 do nařízení 1228/2003; 
odstavce 11 a 12 musí být ve směrnici i v nařízení.

Pozměňovací návrh 263
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 b – odst. 13

13. Komise přijme obecné zásady, které 
podrobně stanoví postup pro uplatňování 
odstavců 6 až 9. Toto opatření, jehož 
předmětem je změna jiných než 

vypouští se
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podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 
3.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se přenést, z právních důvodů, alespoň odstavce 7 až 10 a 13 do nařízení 
1228/2003; odstavce 11 a 12 musí být ve směrnici i v nařízení.

Pozměňovací návrh 264
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 b – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Komise přijme obecné zásady, které 
podrobně stanoví postup pro uplatňování 
odstavců 6 až 9. 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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pravidla, zejména procesní, týkající se určení provozovatelů přenosové soustavy působí na 
vlastnická práva a zasahují do hospodářských a právních systémů v členských státech. Je 
zcela zřejmé, že se zde nejedná o „jiný než podstatný prvek“.
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Pozměňovací návrh 265
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 b – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Komise přijme obecné zásady, které 
podrobně stanoví postup pro uplatňování 
odstavců 6 až 9. 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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 266
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 b – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Komise přijme obecné zásady, které 
podrobně stanoví postup pro uplatňování 
odstavců 6 až 9. 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.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Určení a certifikace provozovatelů přenosové soustavy jsou klíčovou částí směrnice a měly by 
být podstatné pro předpisový rámec této směrnice, který by měly vymezit členské státy 
samotné. Postup projednávání ve výborech, tedy postup, který není dostatečně transparentní, 
není v tomto případě správným nástrojem.

Pozměňovací návrh 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 8ba

I. Skutečné a účinné oddělení 
přenosových soustav
1. Provozovatelé přenosové soustavy jsou 
vybavení veškerými lidskými, hmotnými a 
finančními zdroji vertikálně 
integrovaného podniku potřebnými 
k řádnému podnikání v oblasti přenosu 
elektřiny, zejména:
a) provozovatel přenosové soustavy vlastní
nezbytný majetek k řádnému podnikání 
v oblasti přenosu elektřiny;
b) provozovatel přenosové soustavy 
zaměstnává potřebný personál k řádnému 
podnikání v oblasti přenosu elektřiny;
c) najímání personálu i poskytování 
služeb jakékoli součásti vertikálně 
integrovaného podniku vykonávajícího 
funkci výroby či dodávek či jakoukoli 
součástí vertikálně integrovaného 
podniku vykonávajícího funkci výroby či 
dodávek se omezují na případy, kdy 
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nemůže dojít k žádné diskriminaci, 
přičemž tyto činnosti podléhají schválení 
ze strany vnitrostátního regulačního 
orgánu s cílem vyloučit obavy, pokud jde 
o hospodářskou soutěž a střet zájmů;
d) příslušné finanční zdroje musí být včas 
zpřístupněny pro budoucí investiční 
projekty.
2. Činnosti považované za nezbytné pro 
řádné podnikání v oblasti přenosu 
elektřiny podle odstavce 1 zahrnují 
přinejmenším:
– zastupování provozovatele přenosové 
soustavy, styk se třetími stranami a 
regulačními orgány;
– udělování a správu přístupu třetím 
stranám;
– vybírání přístupových poplatků;

– poplatky za přetížení a platby podle 
vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli soustav podle článku 3 
nařízení (ES) č. 1228/2003;
– provoz, údržbu a rozvoj přenosové 
soustavy;
– investiční plánování zajišťující 
dlouhodobou schopnost soustavy
uspokojovat přiměřenou poptávku a 
zajišťovat bezpečnost dodávek;
– právní služby;

– účetnictví a služby informačních 
technologií.
3. Provozovatel přenosové soustavy má 
svou vlastní identitu podstatně se 
odlišující od vertikálně integrovaného 
podniku, včetně samostatné obchodní 
značky, komunikace a prostorů.
4. Účetnictví provozovatelů přenosové 
soustavy podléhá auditu ze strany 
auditora, který se liší od auditora 
provádějícího audit ve vertikálně 
integrovaném podniku i všech jeho 
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pobočkách. 
II. Nezávislost správy, výkonného ředitele 
/ výkonné rady provozovatele přenosové 
soustavy 
5. Rozhodnutí o jmenování výkonného 
ředitele a ostatních členů výkonné rady 
provozovatele přenosové soustavy a 
o případném dřívějším ukončení jejich 
zaměstnání bude oznámeno 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu nebo 
jakémukoli jinému příslušnému 
vnitrostátnímu veřejnému orgánu. Tato 
rozhodnutí a smlouvy se stávají 
závaznými, pokud vnitrostátní regulační 
orgán nebo jakýkoli jiný příslušný 
vnitrostátní veřejný orgán neuplatní své 
právo veta ve lhůtě do tří týdnů od 
oznámení. Právo veta lze uplatnit 
v případě jmenování a uzavření smlouvy, 
pokud došlo k závažným pochybnostem 
o profesionální nezávislosti navrženého 
výkonného ředitele nebo člena výkonné 
rady; v případě dřívějšího ukončení 
zaměstnání a příslušných dohod může 
vnitrostátní regulační orgán nebo jakýkoli 
příslušný vnitrostátní veřejný orgán 
uplatnit právo veta, pokud došlo 
k závažným pochybnostem týkajícím se 
hlavní příčiny pro toto ukončení.
6. V souvislosti s dřívějším ukončením 
zaměstnání je výkonnému řediteli nebo 
členu výkonné rady provozovatele 
přenosové soustavy zajištěno účinné právo 
na odvolání k vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu nebo jakémukoli jinému 
příslušenému vnitrostátnímu veřejnému 
orgánu nebo k soudu.
7. Po ukončení zaměstnání u 
provozovatele přenosové soustavy nesmí 
bývalý výkonný ředitel nebo člen výkonné 
rady pracovat v žádné funkci v žádné části 
vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek 
po dobu nejméně tří let.
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8. Výkonný ředitel a členové výkonné rady 
provozovatele přenosové soustavy nesmí 
mít žádný zájem v jiném vertikálně 
integrovaném podniku, než je 
provozovatel přenosové soustavy, ani 
získat jakoukoli náhradu od jiného 
vertikálně integrovaného podniku, než je 
provozovatel přenosové soustavy. 
Odměňování výkonného ředitele a členů 
výkonné rady žádnou svou částí nezávisí 
na činnostech vertikálně integrovaného 
podniku, jež nejsou činnostmi 
provozovatele přenosové soustavy.
9. Výkonný ředitel a členové výkonné rady 
nenesou přímou ani nepřímou 
odpovědnost za každodenní provoz 
jakékoli jiné části vertikálně 
integrovaného podniku.
10. Aniž by byla dotčena ustanovení 
tohoto článku, provozovatel přenosové 
soustavy bude vybaven účinnou 
rozhodovací pravomocí, nezávislou na 
integrovaném energetickém podniku, 
pokud jde o majetek nezbytný k provozu, 
údržbě a rozvoji sítě. To nebrání tomu, 
aby existovaly vhodné mechanismy 
spolupráce, jimiž se zajistí, aby bylo 
hájeno právo na hospodářský a správní 
dohled ze strany mateřské společnosti 
v souvislosti s návratností aktiv v pobočce, 
jak to nepřímo upravuje článek 22c. 
Mateřské společnosti to zejména umožní 
schvalovat roční finanční plán či jiný 
rovnocenný nástroj provozovatele 
přenosové soustavy a stanovovat celkové 
limity týkající se zadlužení pobočky. 
Pokud finanční plán nebo jiný 
rovnocenný finanční plán není 
odsouhlasen nebo pozměněn ze strany 
mateřské společnosti, předá se tento 
případ k rozhodnutí regulačnímu orgánu. 
Mateřská společnost není oprávněna 
vydávat pokyny týkající se každodenního 
provozu nebo v souvislosti s dílčími 
rozhodnutími týkajícími se výstavby nebo 
modernizace přenosových tras, které 
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nepřesahují rozsah daný schváleným 
finančním plánem nebo jiným 
rovnocenným nástrojem.
11. Předseda dozorčí rady nebo správní 
rady provozovatele přenosové soustavy 
nesmí pracovat v žádné funkci v žádné 
části vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek.
12. Dozorčí rada nebo správní rada 
provozovatele přenosové soustavy je 
tvořena nezávislými členy jmenovanými 
na dobu nejméně pěti let. Jejich 
jmenování se oznámí vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu a stává se závazným 
podle podmínek uvedených v odstavci 5.
13. Pro účely odstavce 12 se má za to, že 
členové dozorčí rady nebo členové správní 
rady provozovatele přenosové soustavy 
jsou nezávislí, pokud nerealizují jiný 
obchodní nebo obdobný vztah v rámci 
vertikálně integrovaného podniku, 
u akcionářů, kteří podnik kontrolují, nebo 
ve správě jakéhokoli subjektu, kde by 
tento vztah vytvářel střet zájmů, a to 
zejména:
a) nebyli zaměstnancem žádné části 
vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek 
po dobu pěti let před svým jmenováním do 
dozorčí rady nebo správní rady;
b) nemají zájem v jiném vertikálně 
integrovaném podniku nebo jeho pobočce 
ani neobdrželi náhradu od jiného 
vertikálně integrovaného podniku nebo 
jeho pobočky kromě provozovatele 
přenosové soustavy;
c) v době svého jmenování do dozorčí rady 
nebo správní rady nemají žádný 
relevantní obchodní vztah s žádnou částí 
vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek 
elektřiny;
d) nejsou členem výkonné rady ve 
společnosti, která je jmenuje do dozorčí 
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rady nebo správní rady.
14. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
přenosové soustavy vytvořil a naplňoval 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování. Program rovněž 
stanoví konkrétní povinnosti zaměstnanců 
vedoucí ke splnění tohoto cíle. Program 
podléhá schválení ze strany vnitrostátního 
regulačního orgánu nebo jakéhokoli 
jiného příslušeného vnitrostátního 
veřejného orgánu. Dodržování programu 
bude sledováno nezávislým kontrolorem 
shody. Vnitrostátní regulační orgán je 
oprávněn uvalit na provozovatele 
přenosové soustavy sankce, pokud 
program shody odpovídajícím způsobem 
neplní.
15. Výkonný ředitel nebo výkonná rada 
provozovatele přenosové soustavy jmenuje 
osobu nebo subjekt do funkce kontrolora 
shody odpovědného za:
a) sledování plnění programu shody;

b) zpracování výroční zprávy s popisem 
opatření, která mají být přijata za účelem 
plnění programu shody, a její předložení 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu;
c) vydávání doporučení týkajících se 
programu shody a jeho plnění.
16. Nezávislost kontrolora shody je 
zajištěna zejména prostřednictvím 
podmínek v jeho zaměstnanecké smlouvě.
17. Kontrolor shody má možnost 
pravidelně se obracet na dozorčí radu 
nebo správní radu provozovatele 
přenosové soustavy vertikálně 
integrovaného podniku a na vnitrostátní 
regulační orgány.
18. Kontrolor shody se účastní všech 
setkání dozorčí rady nebo správní rady 
provozovatele přenosové soustavy 
zabývajících se těmito otázkami:
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a) podmínkami přístupu a připojení 
k soustavě, včetně vybírání přístupových 
poplatků, poplatků za přetížení a plateb 
podle vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav 
v souladu s článkem 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003;
b) projekty uskutečňovanými s cílem 
provozovat, udržovat a rozvíjet 
přenosovou soustavu, včetně investic do 
propojení a připojení;
c) vyrovnávacími pravidly, včetně pravidel 
pro výkonovou rezervu;
d) nákupy energie s cílem krýt energetické 
ztráty.
19. Při těchto setkáních bude kontrolor 
shody předcházet informování o takových 
činnostech výroby či dodávek, které 
mohou být citlivé z obchodního hlediska a
jež by neměly být zveřejňovány 
diskriminačním způsobem dozorčí radě 
nebo správní radě.
20. Kontrolor shody má přístup 
k příslušným účetním knihám, záznamům 
a agendě provozovatele přenosové 
soustavy a veškerým informacím 
nezbytným k řádnému výkonu jeho úkolů.
21. Kontrolora shody jmenuje a odvolává 
výkonný ředitel nebo výkonná rada po 
předchozím schválení ze strany 
vnitrostátního regulačního orgánu.
22. Provozovatelé přenosové soustavy 
zpracovávají nejméně jednou za dva roky 
desetiletý plán rozvoje sítě. Tyto plány 
budou nabízet účinná opatření zaměřená 
na zajištění přiměřenosti soustavy a 
bezpečnosti dodávek.
23. Desetiletý plán rozvoje sítě musí 
zejména:
a) popisovat účastníkům na trhu hlavní 
přenosovou infrastrukturu, která by měla 
být přednostně vybudována v příštích 
deseti letech;
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b) obsahovat informace o veškerých již 
rozhodnutých investicích a popisovat nové 
investice, u nichž musí být učiněno 
prováděcí rozhodnutí v příštích třech 
letech.
24. Za účelem zpracování tohoto 
desetiletého plánu rozvoje sítě učiní každý 
provozovatel přenosové sítě rozumnou 
hypotézu, pokud jde o další vývoj výroby, 
spotřeby a výměny s dalšími zeměmi, a 
zohlední existující regionální a 
celoevropské plány rozvoje sítě. 
Provozovatel přenosové soustavy předloží 
včas návrh tohoto plánu vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu.
25. Vnitrostátní regulační orgán bude 
konzultovat všechny příslušné uživatele 
sítě na základě tohoto návrhu otevřeným a 
transparentním způsobem, přičemž může 
zveřejnit výsledky tohoto konzultačního 
procesu, zejména možné nároky na 
investice.
26. Vnitrostátní regulační orgán posoudí, 
zda desetiletý plán rozvoje sítě pokrývá 
všechny požadavky na investice vyjádřené 
při konzultacích. Orgán může 
provozovateli přenosové soustavy uložit, 
aby svůj návrh upravil.
27. Pokud provozovatel přenosové 
soustavy odmítne provedení konkrétní 
investice uvedené v desetiletém plánu 
rozvoje sítě, která má být provedena 
v nadcházejících třech letech, členské 
státy zajistí, aby vnitrostátní regulační 
orgán nebo jakýkoli jiný příslušný 
vnitrostátní veřejný orgán byl vybaven 
nezbytnou pravomocí k provedení jednoho 
z následujících dvou opatření:
a) požádat veškerými zákonnými 
prostředky provozovatele přenosové 
soustavy, aby splnil své investiční závazky 
za použití svých finančních prostředků;
b) vyzvat nezávislé investory, aby se 
účastnili výběrového řízení na potřebné 
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investice v přenosové soustavě, a přitom 
provozovateli přenosové soustavy uložit, 
aby:
– souhlasil s financováním jakoukoli třetí 
stranou;
– souhlasil s poskytnutím stavebních prací 
jakoukoli třetí stranou a vybudováním 
nového majetku;
– souhlasil, že bude provozovat tento nový 
majetek.
Příslušné finanční dohody podléhají 
schválení ze strany regulačního orgánu 
nebo jakéhokoli jiného příslušného 
vnitrostátního orgánu. V obou případech 
regulace sazeb umožní příjmy, které 
budou krýt náklady takových investic.
28. Příslušný vnitrostátní veřejný orgán 
sleduje a vyhodnocuje plnění investičního 
plánu.
29. Provozovatelé přenosové soustavy 
musí vytvořit a zveřejnit transparentní a 
účinné postupy pro nediskriminační 
připojení nových elektráren do sítě. Tyto 
postupy podléhají schválení ze strany 
vnitrostátního regulačního orgánu nebo 
jakéhokoli jiného příslušného 
vnitrostátního veřejného orgánu.
30. Provozovatelé přenosové soustavy 
nejsou oprávněni odmítnout připojení 
nové elektrárny z důvodů možného 
budoucího omezení dostupné kapacity 
soustavy, například přetížení v odlehlých 
částech přenosové sítě. Provozovatelé 
přenosové soustavy musí poskytnout 
nezbytné informace.

31. Provozovatelé přenosové soustavy 
nejsou oprávněni odmítnout nový 
přípojný bod výlučně na základě 
skutečnosti, že by toto nové připojení 
vyvolalo dodatečné náklady v důsledku 
požadovaného zvýšení kapacity prvků 
v soustavě v úzkém rozsahu tohoto nového 
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přípojného bodu.“

Or. en

Odůvodnění

Členské státy, které neprovedly oddělení vlastnictví, mají možnost dále liberalizovat své trhy, 
aniž by se musely uchýlit k oddělení vlastnictví.

.

Pozměňovací návrh 268
Nicole Fontaine

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 b a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 8ba

Skutečné a účinné oddělení přenosových 
soustav

I. Majetek, vybavení, personál a identita

1. Provozovatelé přenosové soustavy jsou 
vybavení veškerými lidskými, hmotnými a 
finančními zdroji vertikálně 
integrovaného podniku potřebnými 
k řádnému podnikání v oblasti přenosu 
elektřiny, zejména: 
a) provozovatel přenosové soustavy vlastní 
nezbytný majetek k řádnému podnikání 
v oblasti přenosu elektřiny;

b) provozovatel přenosové soustavy 
zaměstnává potřebný personál k řádnému 
podnikání v oblasti přenosu elektřiny;
c) najímání personálu i poskytování 
služeb jakékoli součásti vertikálně 
integrovaného podniku vykonávajícího 
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funkci výroby či dodávek či jakoukoli 
součástí vertikálně integrovaného 
podniku vykonávajícího funkci výroby či 
dodávek se omezují na případy, kdy 
nemůže dojít k žádné diskriminaci, 
přičemž tyto činnosti podléhají schválení 
ze strany vnitrostátního regulačního 
orgánu s cílem vyloučit obavy, pokud jde 
o hospodářskou soutěž a střet zájmů;
d) příslušné finanční zdroje musí být včas 
zpřístupněny pro budoucí investiční 
projekty.
2. Činnosti považované za nezbytné pro 
řádné podnikání v oblasti přenosu 
elektřiny podle odstavce 1 zahrnují 
přinejmenším:
– zastupování provozovatele přenosové 
soustavy, styk se třetími stranami a 
regulačními orgány,
– udělování a správu přístupu třetím 
stranám,
– vybírání přístupových poplatků, 
poplatky za přetížení a platby podle 
vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli soustav podle článku 3 
nařízení (ES) č. 1228/2003;
– provoz, údržbu a rozvoj přenosové 
soustavy;

– investiční plánování zajišťující 
dlouhodobou schopnost soustavy 
uspokojovat přiměřenou poptávku a 
zajišťovat bezpečnost dodávek;
– právní služby;
– účetnictví a služby informačních 
technologií.
3. Provozovatelé přenosové soustavy 
budou mít formu akciové společnosti.
4. Provozovatel přenosové soustavy má 
svou vlastní identitu podstatně se 
odlišující od vertikálně integrovaného 
podniku, včetně samostatné obchodní 
značky, komunikace a prostorů.
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5. Účetnictví provozovatelů přenosové 
soustavy podléhá auditu ze strany 
auditora, který se liší od auditora 
provádějícího audit ve vertikálně 
integrovaném podniku i všech jeho 
pobočkách.
II. Nezávislost správy, výkonného ředitele 
/ výkonné rady provozovatele přenosové 
soustavy
6. Rozhodnutí o jmenování výkonného 
ředitele a členů výkonné rady 
provozovatele přenosové soustavy a 
o případném dřívějším ukončení jejich 
zaměstnání bude oznámeno 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu nebo 
jakémukoli jinému příslušnému 
vnitrostátnímu veřejnému orgánu. Tato 
rozhodnutí a smlouvy se stávají 
závaznými, pokud vnitrostátní regulační 
orgán nebo jakýkoli jiný příslušný 
vnitrostátní veřejný orgán neuplatní své 
právo veta ve lhůtě do tří týdnů od 
oznámení. Právo veta lze uplatnit 
v případě jmenování a uzavření smlouvy, 
pokud došlo k závažným pochybnostem 
o profesionální nezávislosti navrženého 
výkonného ředitele nebo člena výkonné 
rady; v případě dřívějšího ukončení 
zaměstnání těchto osob lze uplatnit právo 
veta, pokud došlo k závažným 
pochybnostem týkajícím se podkladu pro 
toto ukončení.
7. V souvislosti s dřívějším ukončením 
zaměstnání je výkonnému řediteli nebo 
členu výkonné rady provozovatele 
přenosové soustavy zajištěno právo na 
odvolání k vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu nebo jakémukoli jinému 
příslušnému vnitrostátnímu veřejnému 
orgánu nebo k soudu.

8. Po ukončení zaměstnání u 
provozovatele přenosové soustavy se 
nesmí výkonný ředitel / člen výkonné rady 
podílet na žádné funkci v žádné části 
vertikálně integrovaného podniku 
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vykonávajícího funkci výroby či dodávek 
po dobu nejméně tří let.

9. Výkonný ředitel / členové výkonné rady 
nesmí mít žádný zájem v jiném vertikálně 
integrovaném podniku, než je 
provozovatel přenosové soustavy, ani 
získat jakoukoli náhradu od jiného 
vertikálně integrovaného podniku, než je 
provozovatel přenosové soustavy.
Odměňování výkonného ředitele / členů 
výkonné rady žádnou svou částí nezávisí 
na činnostech vertikálně integrovaného 
podniku, jež nejsou činnostmi 
provozovatele přenosové soustavy.
10. Výkonný ředitel nebo členové výkonné 
rady nenesou přímou či nepřímou 
odpovědnost za každodenní provoz 
jakékoli jiné části vertikálně 
integrovaného podniku.

11. Aniž by byla dotčena ustanovení 
tohoto článku, provozovatel přenosové 
soustavy bude vybaven účinnou 
rozhodovací pravomocí, nezávislou na 
integrovaném energetickém podniku, 
pokud jde o majetek nezbytný k provozu, 
údržbě a rozvoji sítě. To nebrání tomu, 
aby existovaly vhodné mechanismy 
spolupráce, jimiž se zajistí, aby bylo 
hájeno právo na hospodářský a správní 
dohled ze strany mateřské společnosti 
v souvislosti s návratností aktiv v pobočce, 
jak je nepřímo upravuje článek 22c. 
Mateřské společnosti to zejména umožní 
schvalovat roční finanční plán či jiný 
rovnocenný nástroj provozovatele 
přenosové soustavy a stanovovat celkové 
limity týkající se zadlužení pobočky. 
Mateřská společnost není oprávněna 
vydávat pokyny týkající se každodenního 
provozu nebo v souvislosti s dílčími 
rozhodnutími týkajícími se výstavby nebo 
modernizace přenosových tras, které 
nepřesahují rozsah daný schváleným 
finančním plánem nebo jiným 
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rovnocenným nástrojem.

III. Dozorčí rada / správní rada

12. Předseda dozorčí rady / správní rady 
provozovatele přenosové soustavy se 
nesmí podílet na žádné funkci v žádné 
části vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek.

13. Dozorčí rada / správní rada 
provozovatele přenosové soustavy je 
tvořena nezávislými členy jmenovanými 
na dobu nejméně pěti let. Jejich počet je 
stanoven příslušným orgánem tak, aby 
bylo zajištěno, aby výrobci elektřiny nebo 
dodavatelé elektřiny nezaujímali, 
jednotlivě či společně, většinové postavení 
v dozorčí radě / správní radě. Jmenování 
členů dozorčí rady / správní rady se 
oznámí vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu a stává se závazným podle 
podmínek uvedených v odstavci 6. 
14. Pro účely odstavce 13 se má za to, že 
členové dozorčí rady / správní rady jsou 
nezávislí, pokud nerealizují jiný obchodní 
nebo obdobný vztah v rámci vertikálně 
integrovaného podniku, u akcionářů, 
kteří podnik kontrolují, nebo ve správě 
jakéhokoli subjektu, kde by tento vztah 
vytvářel střet zájmů, a to zejména:
a) nebyli zaměstnancem jakékoli části 
vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek 
po dobu pěti let před svým jmenováním do 
dozorčí rady / správní rady;

b) nemají zájem v jiném vertikálně 
integrovaném podniku nebo jeho pobočce 
ani neobdrželi náhradu od jiného 
vertikálně integrovaného podniku nebo 
jeho pobočky kromě provozovatele 
přenosové soustavy;

c) po dobu svého jmenování v dozorčí 
radě / správní radě nemají žádný 
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relevantní obchodní vztah s jakoukoli 
částí vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek 
elektřiny;

d) nejsou členem výkonné rady ve 
společnosti, která je jmenuje do dozorčí 
rady / správní rady.

IV. Kontrolor shody

14. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
přenosové soustavy vytvořil a naplňoval 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování a k posouzení 
spokojenosti uživatelů s kvalitou 
poskytovaných služeb, náklady na tyto 
služby a plnění smluvních závazků 
daného provozovatele přenosové soustavy. 
Program rovněž stanoví konkrétní 
povinnosti zaměstnanců vedoucí ke 
splnění tohoto cíle. Program podléhá 
schválení ze strany vnitrostátního 
regulačního orgánu nebo jakéhokoli 
jiného příslušeného vnitrostátního 
veřejného orgánu. Dodržování programu 
bude sledováno nezávislým kontrolorem 
shody. Vnitrostátní regulační orgán je 
oprávněn uvalit na provozovatele 
přenosové soustavy sankce, pokud 
program shody odpovídajícím způsobem 
neplní.
16. Výkonný ředitel / výkonná rada 
provozovatele přenosové soustavy jmenuje 
osobu nebo subjekt do funkce kontrolora 
shody odpovědného za:

a) sledování plnění programu shody;
b) zpracování výroční zprávy včetně 
popisu opatření, která mají být přijata za 
účelem plnění programu shody, a její 
předložení vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu;

c) vydávání doporučení týkajících se 
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programu shody a jeho plnění.
17. Nezávislost kontrolora shody je 
zajištěna zejména prostřednictvím 
podmínek v jeho zaměstnanecké smlouvě.
18. Kontrolor shody má možnost 
pravidelně se obracet na dozorčí radu / 
správní radu provozovatele přenosové 
soustavy a vertikálně integrovaného 
podniku a na vnitrostátní regulační 
orgány.

19. Kontrolor shody se účastní všech 
setkání dozorčí rady / správní rady 
provozovatele přenosové soustavy 
zabývajících se těmito otázkami:
a) podmínkami přístupu a připojení 
k soustavě, včetně vybírání přístupových 
poplatků, poplatků za přetížení a plateb 
podle vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav 
v souladu s článkem 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003;

b) projekty uskutečňovanými s cílem 
provozovat, udržovat a rozvíjet 
přenosovou soustavu, včetně investic do 
propojení a připojení

c) vyrovnávacími pravidly, včetně pravidel 
pro výkonovou rezervu;

d) nákupy energie s cílem krýt energetické 
ztráty.
20. Při těchto setkáních bude kontrolor 
shody předcházet informování o takových 
činnostech výroby či dodávek, které 
mohou být citlivé z obchodního hlediska a 
jež by neměly být zveřejňovány 
diskriminačním způsobem dozorčí radě / 
správní radě.

21. Kontrolor shody má přístup 
k příslušným účetním knihám, záznamům 
a agendě provozovatele přenosové 
soustavy a veškerým informacím 
nezbytným k řádnému výkonu jeho 
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úkolů.“

Or. xm

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh předkládá alternativní řešení „skutečného a účinného oddělení“. 
Navrhuje se, aby počet nezávislých členů jmenovaných do dozorčí rady nebo správní rady 
provozovatele přenosové soustavy byl stanoven příslušným orgánem, s cílem zajistit, aby 
jakýkoli výrobce elektřiny nebo dodavatel elektřiny nemohl zastávat více než polovinu míst 
v radě. Úloha kontrolora shody je posílena, aby bylo zajištěno, aby provozovatel přenosové 
soustavy naplňovat potřeby svých zákazníků za nejlepší cenu.

Pozměňovací návrh 269
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 5 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 8 ba

Skutečné a účinné oddělení přenosových 
soustav

I. Majetek, vybavení, personál a identita
1. Provozovatelé přenosové soustavy jsou 
vybavení veškerými lidskými, hmotnými a 
finančními zdroji vertikálně 
integrovaného podniku potřebnými 
k řádnému podnikání v oblasti přenosu 
elektřiny, zejména:
a) provozovatel přenosové soustavy vlastní 
nezbytný majetek k řádnému podnikání 
v oblasti přenosu elektřiny;

b) provozovatel přenosové soustavy 
zaměstnává potřebný personál k řádnému 
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podnikání v oblasti přenosu elektřiny;
c) najímání personálu i poskytování 
služeb jakékoli součásti vertikálně 
integrovaného podniku vykonávajícího 
funkci výroby či dodávek či jakoukoli 
součástí vertikálně integrovaného 
podniku vykonávajícího funkci výroby či 
dodávek se omezují na případy, kdy 
nemůže dojít k žádné diskriminaci, 
přičemž tyto činnosti podléhají schválení 
ze strany vnitrostátního regulačního 
orgánu s cílem vyloučit obavy, pokud jde 
o hospodářskou soutěž a střet zájmů;
d) příslušné finanční zdroje musí být včas 
zpřístupněny pro budoucí investiční 
projekty.
2. Činnosti považované za nezbytné pro 
řádné podnikání v oblasti přenosu 
elektřiny podle odstavce 1 zahrnují 
přinejmenším:
a) zastupování provozovatele přenosové 
soustavy, styk se třetími stranami a 
regulačními orgány,
b) udělování a správu přístupu třetím 
stranám,
c) vybírání přístupových poplatků, 
poplatku za přetížení a platby podle 
vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli soustav podle článku 3 
nařízení (ES) č. 1228/2003;
d) provoz, údržbu a rozvoj přenosové 
soustavy;
e) investiční plánování zajišťující 
dlouhodobou schopnost soustavy 
uspokojovat přiměřenou poptávku a 
zajišťovat bezpečnost dodávek;
f) právní služby;
g) účetnictví a služby informačních 
technologií.
3. Provozovatelé přenosové soustavy 
budou mít formu akciové společnosti.
4. Provozovatel přenosové soustavy má 
svou vlastní identitu podstatně se 
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odlišující od vertikálně integrovaného 
podniku, včetně samostatné obchodní 
značky, komunikace a prostorů.
5. Účetnictví provozovatelů přenosové 
soustavy podléhá auditu ze strany 
auditora, který se liší od auditora 
provádějícího audit ve vertikálně 
integrovaném podniku i všech jeho 
pobočkách.
II. Nezávislost správy, výkonného ředitele 
/ výkonné rady provozovatele přenosové 
soustavy
6. Rozhodnutí o jmenování výkonného 
ředitele / členů výkonné rady 
provozovatele přenosové soustavy a 
o případném dřívějším ukončení jejich 
zaměstnání bude oznámeno 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu nebo 
jakémukoli jinému příslušnému 
vnitrostátnímu veřejnému orgánu. Tato 
rozhodnutí a smlouvy se stávají 
závaznými, pokud vnitrostátní regulační 
orgán nebo jakýkoli jiný příslušný 
vnitrostátní veřejný orgán neuplatní své 
právo veta ve lhůtě do tří týdnů od 
oznámení. Právo veta lze uplatnit 
v případě jmenování a uzavření smlouvy, 
pokud došlo k závažným pochybnostem 
o profesionální nezávislosti navrženého 
výkonného ředitele / člena výkonné rady; 
v případě dřívějšího ukončení zaměstnání 
a příslušných zaměstnaneckých smluv 
s výkonným ředitelem / členem výkonné 
rady může vnitrostátní regulační orgán 
nebo jakýkoli příslušný vnitrostátní 
veřejný orgán uplatnit právo veta, pokud 
došlo k závažným pochybnostem týkajícím 
se odůvodnění takového ukončení.
7. V souvislosti s dřívějším ukončením 
zaměstnání je výkonnému řediteli nebo 
členu výkonné rady provozovatele 
přenosové soustavy zajištěno právo na 
odvolání k vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu nebo jakémukoli jinému 
příslušenému vnitrostátnímu veřejnému 
orgánu nebo k soudu.
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8. Po ukončení zaměstnání u 
provozovatele přenosové soustavy se 
nesmí výkonný ředitel / člen výkonné rady 
podílet na žádné funkci v žádné části 
vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek 
po dobu nejméně tří let.

9. Výkonný ředitel / členové výkonné rady 
nesmí mít žádný zájem v jiném vertikálně 
integrovaném podniku, než je 
provozovatel přenosové soustavy, ani 
získat jakoukoli náhradu od jiného 
vertikálně integrovaného podniku, než je 
provozovatel přenosové soustavy.
Jejich odměňování žádnou svou částí 
nezávisí na činnostech vertikálně 
integrovaného podniku, jež nejsou 
činnostmi provozovatele přenosové 
soustavy.
10. Výkonný ředitel nebo členové výkonné 
rady nenesou přímou ani nepřímou 
odpovědnost za každodenní provoz 
jakékoli jiné části vertikálně 
integrovaného podniku.

11. Aniž by byla dotčena ustanovení 
tohoto článku, provozovatel přenosové 
soustavy bude vybaven účinnou 
rozhodovací pravomocí, nezávislou na 
integrovaném energetickém podniku, 
pokud jde o majetek nezbytný k provozu, 
údržbě a rozvoji sítě. To nebrání tomu, 
aby existovaly vhodné mechanismy 
spolupráce, jimiž se zajistí, aby bylo 
hájeno právo na hospodářský a správní 
dohled ze strany mateřské společnosti 
v souvislosti s návratností aktiv v pobočce, 
jak je nepřímo upravuje článek 22c. 
Mateřské společnosti to zejména umožní 
schvalovat roční finanční plán či jiný 
rovnocenný nástroj provozovatele 
přenosové soustavy a stanovovat celkové 
limity týkající se zadlužení pobočky. 
Mateřská společnost není oprávněna 
vydávat pokyny týkající se každodenního 
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provozu nebo v souvislosti s dílčími 
rozhodnutími týkajícími se výstavby nebo 
modernizace přenosových tras, které 
nepřesahují rozsah daný schváleným 
finančním plánem nebo jiným 
rovnocenným nástrojem.

III. Dozorčí rada / správní rada

12. Předseda dozorčí rady / správní rady 
provozovatele přenosové soustavy se 
nesmí podílet na žádné funkci v jakékoli 
části vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek.

13. Dozorčí rada / správní rada 
provozovatele přenosové soustavy je 
tvořena nezávislými členy jmenovanými 
na dobu nejméně pěti let. Jejich počet je 
stanoven příslušným orgánem tak, aby 
bylo zajištěno, aby výrobci elektřiny nebo 
dodavatelé elektřiny nezaujímali, 
jednotlivě či společně, většinové postavení 
v dozorčí radě / správní radě. Jmenování 
členů dozorčí rady / správní rady se 
oznámí vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu a stává se závazným podle 
podmínek uvedených v odstavci 6. 
14. Pro účely odstavce 13 se má za to, že 
členové dozorčí rady / správní rady 
provozovatele přenosové soustavy jsou 
nezávislí, pokud nerealizují jiný obchodní 
nebo obdobný vztah v rámci vertikálně 
integrovaného podniku, u akcionářů, 
kteří podnik kontrolují, nebo ve správě 
jakéhokoli subjektu, kde by tento vztah 
vytvářel střet zájmů, a to zejména:
a) nebyli zaměstnancem žádné části 
vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek 
po dobu pěti let před svým jmenováním do 
dozorčí rady / správní rady;

b) nemají zájem v jiném vertikálně 
integrovaném podniku nebo jeho pobočce 
ani neobdrželi náhradu od jiného 
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vertikálně integrovaného podniku nebo 
jeho pobočky kromě provozovatele 
přenosové soustavy;

c) po dobu svého jmenování v dozorčí 
radě / správní radě nemají žádný 
relevantní obchodní vztah s žádnou částí 
vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek 
elektřiny;

d) nejsou členem výkonné rady ve 
společnosti, která je jmenuje do dozorčí 
rady / správní rady.

IV. Kontrolor shody

14. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
přenosové soustavy vytvořil a naplňoval 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování. Program 
podléhá schválení ze strany vnitrostátního
regulačního orgánu nebo jakéhokoli 
jiného příslušeného vnitrostátního 
veřejného orgánu. Dodržování programu 
bude sledováno nezávislým kontrolorem 
shody. Vnitrostátní regulační orgán je 
oprávněn uvalit na provozovatele 
přenosové soustavy sankce, pokud 
program shody odpovídajícím způsobem 
neplní.
16. Výkonný ředitel / výkonná rada 
provozovatele přenosové soustavy jmenuje 
osobu nebo subjekt do funkce kontrolora 
shody odpovědného za:

a) sledování plnění programu shody;
b) zpracování výroční zprávy včetně
popisu opatření, která mají být přijata za 
účelem plnění programu shody, a její 
předložení vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu;

c) vydávání doporučení týkajících se 
programu shody a jeho plnění.



PE404.394v01-00 54/103 AM\713548CS.doc
Externí překlad

CS

17. Nezávislost kontrolora shody je 
zajištěna zejména prostřednictvím 
podmínek v jeho zaměstnanecké smlouvě.
18. Kontrolor shody má možnost 
pravidelně se obracet na dozorčí radu / 
správní radu provozovatele přenosové 
soustavy a vertikálně integrovaného 
podniku a na vnitrostátní regulační 
orgány.

19. Kontrolor shody se účastní všech 
setkání dozorčí rady / správní rady 
provozovatele přenosové soustavy 
zabývajících se těmito otázkami:
a) podmínkami přístupu a připojení 
k soustavě, včetně vybírání přístupových 
poplatků, poplatků za přetížení a plateb 
podle vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav 
v souladu s článkem 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003;

b) projekty uskutečňovanými s cílem 
provozovat, udržovat a rozvíjet 
přenosovou soustavu, včetně investic do 
propojení a připojení

c) vyrovnávacími pravidly, včetně pravidel 
pro výkonovou rezervu;

d) nákupy energie s cílem krýt energetické 
ztráty.
20. Při těchto setkáních bude kontrolor 
shody předcházet informování o takových 
činnostech výroby či dodávek, které 
mohou být citlivé z obchodního hlediska a 
jež by neměly být zveřejňovány 
diskriminačním způsobem dozorčí radě / 
správní radě.

21. Kontrolor shody má přístup 
k příslušným účetním knihám, záznamům 
a agendě provozovatele přenosové 
soustavy a veškerým informacím 
nezbytným k řádnému výkonu jeho 
úkolů.“
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Or. en

Odůvodnění

Tato změna zajišťuje účinné oddělení, aniž by bylo narušováno vlastnictví. Bude zajištěna 
strukturální a finanční nezávislost provozovatelů přenosové soustavy na výrobě realizované 
vertikálně integrovanými společnostmi. Neutralita provozovatelů přenosové soustavy bude 
kontrolována vnitrostátním regulačním orgánem, kontrolorem a auditorem. Jako druhý pilíř 
tohoto řešení se v návrhu zavádějí účinné sankce regulačních orgánů, které mají zajistit, aby 
provozovatel přenosové soustavy již nebyl v postavení, které mu umožňuje odmítnout investice 
do sítě nebo nediskriminační přístup nových elektráren do sítě (viz změna 4, článek 9 níže).

Pozměňovací návrh 270
Mechtild Rothe

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajišťuje dlouhodobou schopnost 
soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku 
po přenosu elektřiny, hospodárně a 
s náležitým ohledem na životní prostředí 
provozuje, udržuje a rozvíjí bezpečné, 
spolehlivé a účinné přenosové soustavy a 
podporuje energetickou účinnost a výzkum 
a inovace, především z hlediska zajištění 
průniku energie z obnovitelných zdrojů na 
trh a rozšíření nízkouhlíkové technologie;

a) zajišťuje dlouhodobou schopnost 
soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku 
po přenosu elektřiny, hospodárně a 
s náležitým ohledem na životní prostředí 
provozuje, udržuje a rozvíjí bezpečné, 
spolehlivé a účinné přenosové soustavy a 
podporuje energetickou účinnost a výzkum 
a inovace, především z hlediska zajištění 
průniku energie z obnovitelných zdrojů na 
trh;

Or. en

Odůvodnění

EU si stanovila závazný cíl 20 % obnovitelné energie do roku 2020. Aby byl tento cíl naplněn 
výhradně obnovitelnou energií, musí být podporován a nesmí být oslabován neurčitou 
koncepcí „nízkouhlíkové technologie“.
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Pozměňovací návrh 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajišťuje dlouhodobou schopnost 
soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku 
po přenosu elektřiny, hospodárně a s 
náležitým ohledem na životní prostředí 
provozuje, udržuje a rozvíjí bezpečné,
spolehlivé a účinné přenosové soustavy a 
podporuje energetickou účinnost a výzkum 
a inovace, především z hlediska zajištění
průniku energie z obnovitelných zdrojů na 
trh a rozšíření nízkouhlíkové technologie;

a) zajišťuje dlouhodobou schopnost 
soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku 
po přenosu elektřiny, hospodárně a s 
náležitým ohledem na životní prostředí 
provozuje, udržuje a rozvíjí bezpečné, 
spolehlivé a účinné přenosové soustavy a 
podporuje energetickou účinnost a výzkum 
a inovace z hlediska zajištění začlenění
energie z obnovitelných zdrojů a 
usazených výrobních zařízení do síťové 
soustavy;

Or. en

Odůvodnění

Funkcí provozovatelů přenosové soustavy je zajistit dlouhodobou schopnost systému 
naplňovat požadovanou poptávku, a to z hlediska hospodářských i environmentálních 
podmínek, a nezkoumat specifické technologie na straně dodávek.

Pozměňovací návrh 272
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajišťuje dlouhodobou schopnost 
soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku 
po přenosu elektřiny, hospodárně a s 
náležitým ohledem na životní prostředí 
provozuje, udržuje a rozvíjí bezpečné, 

a) zajišťuje dlouhodobou schopnost 
soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku 
po přenosu elektřiny, hospodárně a s 
náležitým ohledem na životní prostředí 
provozuje, udržuje a rozvíjí bezpečné, 
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spolehlivé a účinné přenosové soustavy a 
podporuje energetickou účinnost 
a výzkum a inovace, především z hlediska 
zajištění průniku energie z obnovitelných 
zdrojů na trh a rozšíření nízkouhlíkové 
technologie;

spolehlivé a účinné přenosové soustavy a 
podporu energetické účinnosti a výzkumu 
a inovací, především z hlediska zajištění 
průniku energie z obnovitelných zdrojů na 
trh a rozšíření nízkouhlíkové technologie; 
činnosti ve prospěch vytvoření 
inteligentních sítí specificky využívajících 
informační technologie během 
následujících 10 let budou stanoveny 
v rámci postupného pracovního plánu a 
projednány s vnitrostátními regulačními 
orgány a agenturou. Při rozvoji sítě 
odpovídá nezávislý provozovatel soustavy 
za plánování (včetně povolovacího řízení) 
a výstavbu nové infrastruktury a její 
uvedení do provozu;

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření inteligentní sítě bude přispívat k odpovědnému chování s ohledem na ochranu 
životního prostředí a zlepší možnost spotřebitele pozitivně ovlivňovat trh. Je třeba jasně 
vymezit odpovědnosti, aby si byl každý účastník vědom toho, jaké povinnosti se na něj 
vztahují.

Pozměňovací návrh 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Čl. 9 písm. c) se nahrazuje tímto:
„c) řídí energetické toky v soustavě, bera 
v úvahu výměny s jinými propojenými 
soustavami. Za tímto účelem zajišťuje 
bezpečnost, spolehlivost a účinnost 
elektrizační soustavy a v této souvislosti i 
dostupnost všech nezbytných 
pomocných služeb, včetně těch, které jsou 
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poskytovány v reakci na poptávku, pokud 
je tato dostupnost nezávislá na jakékoli 
jiné přenosové soustavě, s níž je jeho 
soustava propojena;“

Or. en

(Doplnění pojmu „reakce na poptávku“ do čl. 9 písm. c) směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

S cílem zvýšit energetickou účinnost je nezbytné, aby se zákazníci aktivně účastnili trhu 
pomocných služeb, zejména pokud jsou schopny snížit poptávku, a tím zamezit přírůstkům ve 
výrobě.

Pozměňovací návrh 274
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Čl. 9 písm. c) se nahrazuje tímto:
„c) řídí energetické toky v soustavě na 
základě společných regionálních norem, 
bera v úvahu výměny s jinými 
propojenými soustavami. Za tímto 
účelem zajišťuje bezpečnost, spolehlivost 
a účinnost elektrizační soustavy a v této 
souvislosti i dostupnost a zadávání 
veřejných zakázek všech nezbytných 
pomocných služeb na regionální úrovni 
na základě společných norem, pokud je 
tato dostupnost nezávislá na jakékoli 
jiné přenosové soustavě, s níž je jeho 
soustava propojena;“

Or. en

(Stejné znění jako v čl. 9 písm. c) směrnice 2003/54/ES, ve stávajícím textu je provedeno 
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několik změn)

Odůvodnění

Je třeba udělat více pro to, aby byla zajištěna účinná spolupráce provozovatelů přenosové 
soustavy na regionální úrovni. Tito provozovatelé by měli schválit společné normy na 
regionální úrovni. Odstranilo by to stávající neúčinnost spojenou s existencí vnitrostátních 
norem a napomohlo činnostem na trhu.

Pozměňovací návrh 275
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Čl. 9 písm. d) se nahrazuje tímto:
„d) poskytuje dostatečné informace 
provozovateli jakékoli jiné soustavy, 
s níž je jeho soustava propojena, aby 
zajistil bezpečný a efektivní provoz,
koordinovaný rozvoj a interoperabilitu 
propojené soustavy obecným využíváním 
těchto informací a schválením společných 
norem pro provoz, údržbu a rozvoj 
soustavy;“

Or. en

(Stejné znění jako v čl. 9 písm. d) směrnice 2003/54/ES, ve stávajícím textu je provedeno 
několik změn)

Odůvodnění

Je třeba udělat více pro to, aby byla zajištěna účinná spolupráce provozovatelů přenosové 
soustavy na regionální úrovni. Tito provozovatelé by měli schválit společné normy na 
regionální úrovni. Odstranilo by to stávající neúčinnost spojenou s existencí vnitrostátních 
norem a napomohlo činnostem na trhu.
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Pozměňovací návrh 276
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Čl. 9 písm. f) se nahrazuje tímto:
„f) poskytuje uživatelům soustavy 
informace, které potřebují pro účinný 
přístup k soustavě na základě společných 
norem.“

Or. en

(Stejné znění jako v čl. 9 písm. f) směrnice 2003/54/ES, ve stávajícím textu je provedeno 
několik změn)

Odůvodnění

Je třeba udělat více pro to, aby byla zajištěna účinná spolupráce provozovatelů přenosové 
soustavy na regionální úrovni. Tito provozovatelé by měli schválit společné normy na 
regionální úrovni. Odstranilo by to stávající neúčinnost spojenou s existencí vnitrostátních 
norem a napomohlo činnostem na trhu.

Pozměňovací návrh 277
Mechtild Rothe

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 d (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6d) V článku 9 se doplňuje nové písmeno 
fa), které zní:
„fa) zajišťuje rozvoj řádně propojené 
evropské sítě, zejména pokud jde 
o budování inteligentní evropské pobřežní 
sítě.“
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Or. en

(Doplnění nového písmene fa) do článku 9 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Kromě lepší variability může propojení snížit vyrovnávací náklady, povzbudit hospodářskou 
soutěž a podpořit rozvoj inteligentní evropské sítě. S ohledem na prioritní projekt EU 
v oblasti transevropské energetické sítě týkající se připojení pobřežních kapacit využívajících 
větrnou energii v Baltském a Severním moři a potenciál zdrojů větrné energie na evropském 
pobřeží musí provozovatelé přenosové soustavy zajistit rozvoj inteligentní evropské pobřežní 
sítě.

Pozměňovací návrh 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 d (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6d) V článku 9 se vkládá nové písmeno 
fa), které zní:
„fa) zpracuje odhad přiměřenosti 
energetické soustavy, kde ve výsledku 
přihlédne k evropskému odhadu podle 
nařízení (ES) 1228/2003.“

Or. fr

(Doplnění nového písmene fa) do článku 9 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Odhady týkající se poptávky po energii by měly zpracovávat provozovatelé přenosové 
soustavy s cílem sledovat přiměřenost výrobní kapacity ve vztahu ke zvyšování poptávky. 
Tento úkol je nezbytný k tomu, aby na evropské úrovni mohla skupina provozovatelů 
přenosové soustavy vypracovat odhad pro Unii jako celek.
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Pozměňovací návrh 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 d (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6d) V článku 9 se vkládá nové písmeno 
fa), které zní:
„fa) maximalizuje přenosovou kapacitu 
nabízenou na trhu a nebude činit rozdíl 
mezi dodavateli v rámci jejich domovské 
země a mimo ni při přidělování a 
přerušování kapacity na obou stranách 
hranice;

Or. en

(Doplnění nového písmene fa) do článku 9 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Úkoly provozovatelů přenosové soustavy musí být zpřísněny, aby bylo zajištěno maximální 
využití stávající kapacity na nediskriminačním základě a nová infrastruktura se stavěla tam, 
kde existuje poptávka trhu. Tyto změny jsou zásadní pro integraci evropského energetického 
trhu.

Pozměňovací návrh 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 e (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6e) V článku 9 se vkládá nové písmeno 
fb), které zní:
„fb) vytváří program údržby pro 
provozovatele přenosové soustavy s cílem 
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zajistit přiměřenou kvalitu dodávek. 
Dodržování tohoto programu údržby musí 
být sledováno ze strany příslušného 
vnitrostátního veřejného orgánu.“

Or. fr

(Doplnění nového písmene fa) do článku 9 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Provozovatelé přenosové soustavy by měli mít povinnost formalizovat programy údržby sítě, a 
to pod kontrolou příslušného veřejného orgánu. Tento program by měl zajistit, aby 
infrastruktura byla řádně udržovaná a zůstávala zachována v dobrém stavu.

Pozměňovací návrh 281
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 f (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6f) V článku 9 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„Každý provozovatel přenosové soustavy 
při plnění svých úkolů zajistí, aby byly 
plně zohledňovány přínosy pro region, ve 
kterém působí. Aniž by byla dotčena práva 
zúčastněných subjektů spojená se 
ziskovostí investic a zhodnocením 
majetku, rozhodnutí učiněná 
provozovateli přenosové soustavy musí být 
v souladu s investičními plány ne úrovni 
Společenství a na regionální úrovni podle 
článků 2c a 2d nařízení (ES) č. 1228/2003 
a musí napomáhat rozvoji trhu, integraci 
trhů a optimalizovat přínosy, pokud jde 
o dobré sociální a ekonomické podmínky 
alespoň na regionální úrovni.“

Or. en
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(Doplnění nového odstavce 1a do článku 9 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Cílem tohoto nového ustanovení je zajistit, aby provozovatelé přenosové soustavy pokaždé 
přednostně brali v úvahu potřeby regionu, ve kterém působí. Měli by zejména zajistit, aby se 
zlepšovaly socioekonomické podmínky v rámci jejich regionu i za jeho hranicemi 
(nadregionálně).

Pozměňovací návrh 282
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 6 g (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 –odst. 1 a až 1 k (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6g) V článku 9 se vkládají nové odstavce, 
které znějí:
„Provozovatelé přenosové soustavy 
zpracovávají nejméně jednou za dva roky 
desetiletý plán rozvoje sítě. Tyto plány 
budou nabízet účinná opatření zaměřená 
na zajištění přiměřenosti soustavy a 
bezpečnosti dodávek.
Desetiletý plán rozvoje sítě bude zejména:
a) popisovat účastníkům na trhu hlavní 
přenosovou infrastrukturu, která by měla 
být přednostně vybudována v příštích 
deseti letech,
b) obsahovat informace o veškerých již 
rozhodnutých investicích a popisovat nové 
investice, u nichž musí být učiněno 
prováděcí rozhodnutí v příštích třech 
letech.
Za účelem vypracování tohoto 
desetiletého plánu rozvoje sítě provede 
každý provozovatel přenosové sítě 
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rozumnou hypotézu, pokud jde o další 
vývoj výroby, spotřeby a výměny s dalšími 
zeměmi, a zohlední přitom existující 
regionální a celoevropské plány rozvoje 
sítě. Provozovatel přenosové soustavy 
předloží včas návrh tohoto plánu 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu.
Příslušný vnitrostátní orgán bude 
konzultovat všechny příslušné uživatele 
sítě na základě tohoto návrhu otevřeným a 
transparentním způsobem, přičemž může 
zveřejnit výsledky tohoto konzultačního 
procesu, zejména možné nároky na 
investice.
Příslušný vnitrostátní orgán posoudí, zda 
desetiletý plán rozvoje sítě pokrývá 
všechny požadavky na investice vyjádřené 
při konzultacích. Orgán může 
provozovateli přenosové soustavy uložit, 
aby svůj návrh upravil.
Příslušným vnitrostátním orgánem může 
být vnitrostátní regionální orgán, jakýkoli 
jiný příslušený vnitrostátní veřejný orgán 
nebo kolegium pro rozvoj sítě tvořené 
provozovateli přenosové soustavy. 
V posledně jmenovaném případě předloží 
provozovatelé přenosové soustavy ke 
schválení příslušnému vnitrostátnímu 
veřejnému orgánu návrhy stanov, seznam 
členů a jednací řád tohoto subjektu.
Pokud provozovatel přenosové soustavy 
odmítne provedení konkrétní investice 
uvedené v desetiletém plánu rozvoje sítě, 
která má být provedena v nadcházejících 
třech letech, členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní regulační orgán nebo jakýkoli 
jiný příslušný vnitrostátní veřejný orgán 
byl vybaven pravomocí k provedení 
jednoho z následujících dvou opatření:
a) požádat veškerými zákonnými 
prostředky provozovatele přenosové 
soustavy, aby splnil své investiční závazky 
za použití svých finančních prostředků;
b) vyzvat nezávislé investory, aby 
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předložili nabídky do výběrového řízení na 
potřebné investice v přenosové soustavě, a 
přitom provozovateli přenosové soustavy 
zároveň uložit, aby:
(i) souhlasil s financováním jakoukoli 
třetí stranou,
(ii) souhlasil s výstavbou jakoukoli třetí 
stranou nebo s vybudováním příslušného 
nového majetku a
(iii) souhlasil, že bude provozovat tento 
nový majetek. 
Příslušné finanční dohody podléhají 
schválení ze strany regulačního orgánu 
nebo jakéhokoli jiného příslušného 
vnitrostátního veřejného orgánu. V obou 
případech regulace sazeb umožní příjmy, 
které budou krýt náklady takových 
investic.
Příslušný vnitrostátní veřejný orgán 
sleduje a vyhodnocuje plnění investičního 
plánu.
Provozovatelé přenosové soustavy musí 
vytvořit a zveřejnit transparentní a účinné 
postupy pro nediskriminační připojení 
nových elektráren do sítě. Tyto postupy 
podléhají schválení ze strany 
vnitrostátního regulačního orgánu nebo 
jakéhokoli jiného příslušného 
vnitrostátního veřejného orgánu.
Provozovatelé přenosové soustavy nejsou 
oprávněni odmítnout připojení nové 
elektrárny z důvodů možného budoucího 
omezení dostupné kapacity soustavy, 
například přetížení ve vzdálených částech 
přenosové sítě. Provozovatelé přenosové 
soustavy musí poskytnout nezbytné 
informace.
Provozovatelé přenosové soustavy nejsou 
oprávněni odmítnout nový přípojný bod 
výlučně z toho důvodu, že by to vyvolalo 
dodatečné náklady spojené 
s požadovaným zvýšením kapacity prvků 
v soustavě v úzkém rozsahu tohoto nového 
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přípojného bodu.“

Or. en

Odůvodnění

Tato změna zajišťuje, aby provozovatel přenosové soustavy nemohl bránit investicím do sítě 
nebo nediskriminačnímu přístupu nových elektroenergetických projektů. Vztahuje se na 
všechny provozovatele. Předchází diskriminačnímu působení na provozovatele přenosové 
soustavy, ať již prostřednictvím opatření týkajících se vlastnictví v rámci vertikálně 
integrovaného podniku, nebo prostřednictvím jiných forem nezaložených na vlastnictví.

Změna zabezpečuje potřebné investice. Pokud provozovatel přenosové soustavy odmítne 
konkrétní investici, orgán buď požádá provozovatele přenosové soustavy, aby investoval, 
nebo vyhlásí výběrové řízení.

Pozměňovací návrh 283
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Články 10 až 10 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vkládají se nové články 10 a 10a, které 
znějí:

vypouští se

„Článek 10
Nezávislí provozovatelé soustavy
1. Pokud v době vstupu této směrnice 
v platnost náleží přenosová soustava 
vertikálně integrovanému podniku, 
mohou členské státy přiznat odchylky od 
čl. 8 odst. 1 za podmínky, že členský stát 
na návrh vlastníka přenosové soustavy 
určí nezávislého provozovatele soustavy a 
že Komise toto určení schválí. Vertikálně 
integrovaným podnikům, které vlastní 
přenosovou soustavu, nesmí být v žádném 
případě bráněno přijmout kroky 
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k dosažení souladu s čl. 8 odst. 1.
2. Členský stát může nezávislého 
provozovatele soustavy schválit a určit, 
pouze pokud
(a) uchazeč prokázal, že splňuje 
požadavky čl. 8 odst. 1 písm. b) až d);
(b) uchazeč prokázal, že má pro provádění 
úkolů podle článku 9 k dispozici potřebné 
finanční, technické a lidské zdroje;
(c) se uchazeč zavázal dodržovat desetiletý 
plán rozvoje sítě navržený regulačním 
orgánem;
(d) vlastník přenosové soustavy prokázal 
schopnost dostát svým povinnostem podle 
odstavce 6. Za tímto účelem musí 
poskytnout všechny návrhy smluvních 
ujednání s ucházejícím se podnikem i 
s jakýmkoli dalším relevantním 
subjektem;
(e) uchazeč prokázal schopnost dostát 
svým povinnostem vyplývajícím z nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 
o podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou*, včetně 
spolupráce provozovatelů přenosové 
soustavy na evropské i regionální úrovni.
3. Podniky, které byly certifikovány 
regulačním orgánem jako podniky 
splňující požadavky článku 8a a čl. 10 
odst. 2, členské státy schválí a určí jako 
nezávislé provozovatele soustavy. Použije 
se certifikační postup podle článku 8b.
4. Pokud Komise přijala rozhodnutí 
postupem podle článku 8b a shledá, že 
regulační orgán do dvou měsíců nenaplnil 
její rozhodnutí, určí do šesti měsíců na 
návrh Agentury pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů a poté, 
co se seznámí se stanovisky vlastníka 
přenosové soustavy a provozovatele 
přenosové soustavy, nezávislého 
provozovatele soustavy na dobu pěti let. 
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Vlastník přenosové soustavy může 
regulačnímu orgánu postupem podle 
čl. 10 odst. 1 kdykoli navrhnout určení 
nového nezávislého provozovatele 
soustavy.
5. Každý nezávislý provozovatel soustavy 
odpovídá za udělování a správu přístupu 
třetích osob, včetně vybírání přístupových 
poplatků, poplatků za přetížení a plateb 
podle vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav 
v souladu s článkem 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003, jakož i za provoz, údržbu a 
rozvoj přenosové soustavy a za 
zabezpečení dlouhodobé schopnosti 
soustavy uspokojovat přiměřenou 
poptávku prostřednictvím plánování 
investic. Při rozvoji sítě odpovídá 
nezávislý provozovatel soustavy za 
plánování (včetně povolovacího řízení) 
a výstavbu nové infrastruktury a její 
uvedení do provozu. Pro tento účel působí 
jako provozovatel přenosové soustavy 
v souladu s touto kapitolou. Vlastníci 
přenosové soustavy nesmějí odpovídat za 
udělování a správu přístupu třetích osob 
ani za plánování investic.
6. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, pak vlastník přenosové soustavy
(a) poskytne nezávislému provozovateli 
soustavy veškerou náležitou součinnost 
a podporu pro účely plnění jeho úkolů, 
zejména včetně všech náležitých 
informací;
(b) financuje investice, o nichž rozhodne 
nezávislý provozovatel soustavy a které 
schválí regulační orgán, nebo poskytne 
souhlas s financováním ze strany 
kterékoli zúčastněné osoby včetně 
nezávislého provozovatele soustavy. 
Příslušná finanční ujednání podléhají 
souhlasu regulačního orgánu. Před 
udělením tohoto souhlasu konzultuje 
regulační orgán s vlastníkem majetku 
a s ostatními zúčastněnými osobami;
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(c) zajistí krytí odpovědnosti ve vztahu 
k majetku tvořícímu síť, s výjimkou 
odpovědnosti vztahující se k úkolům 
nezávislého provozovatele soustavy;
(d) poskytne záruky k usnadnění 
financování jakéhokoli rozšiřování sítě, 
s výjimkou investic, u nichž podle 
odstavce b) poskytl souhlas 
s financováním ze strany kterékoli 
zúčastněné osoby včetně nezávislého 
provozovatele soustavy. 
7. V úzké spolupráci s regulačním 
orgánem se příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu pro hospodářskou soutěž udělí 
veškeré náležité pravomoci pro účinné 
sledování plnění povinností, které 
vlastníkovi přenosové soustavy vyplývají 
z odstavce 6.
Článek 10a
Oddělení vlastníků přenosové soustavy
1. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, musí vlastníci přenosové 
soustavy, kteří jsou součástí vertikálně 
integrovaných podniků, být nezávislí, 
přinejmenším pokud jde o právní formu, 
organizaci a rozhodování, na ostatních 
činnostech, které nesouvisejí s přenosem.
2. Pro zajištění nezávislosti vlastníka 
přenosové soustavy podle odstavce 1 platí 
tato minimální kritéria:
(a) osoby odpovědné za řízení vlastníka 
přenosové soustavy nesmějí mít účast na 
těch podnikových strukturách 
integrovaného elektroenergetického 
podniku, které přímo či nepřímo 
odpovídají za každodenní provoz výroby, 
distribuce a dodávek elektřiny;
(b) je třeba přijmout vhodná opatření 
zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přenosové soustavy, a to 
způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
schopny jednat nezávisle;
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(c) vlastník přenosové soustavy stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu. 
Program stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu 
s popisem přijatých opatření, která se 
zveřejňuje.
3. Komise může přijmout obecné zásady 
k zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přenosové soustavy. 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

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 284
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud v době vstupu této směrnice 1. Pokud v době vstupu této směrnice 
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v platnost náleží přenosová soustava 
vertikálně integrovanému podniku, mohou 
členské státy přiznat odchylky od čl. 8 
odst. 1 za podmínky, že členský stát na 
návrh vlastníka přenosové soustavy určí 
nezávislého provozovatele soustavy a že 
Komise toto určení schválí. Vertikálně 
integrovaným podnikům, které vlastní 
přenosovou soustavu, nesmí být v žádném 
případě bráněno přijmout kroky k dosažení 
souladu s čl. 8 odst. 1.

v platnost náleží přenosová soustava 
vertikálně integrovanému 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, mohou členské státy 
přiznat odchylky od čl. 8 odst. 1 za 
podmínky, že členský stát na návrh 
vlastníka přenosové soustavy určí 
nezávislého provozovatele soustavy a že 
Komise toto určení schválí. Vertikálně 
integrovaným podnikům, které vlastní 
přenosovou soustavu, nesmí být v žádném 
případě bráněno přijmout kroky k dosažení 
souladu s čl. 8 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je postavit modely provozovatele přenosové soustavy a
nezávislého provozovatele soustavy na stejný základ jako způsob, jak zajistit soudržný model 
pro provozování soustavy po celé Evropě a napomoci zřízení regionálních provozovatelů 
soustavy nebo celoevropského provozovatele soustavy. Členské státy by měly mít možnost 
volby mezi dvěma rovnoprávnými možnostmi, kterými jsou oddělení vlastnictví a vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy.

Pozměňovací návrh 285
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud v době vstupu této směrnice 
v platnost náleží přenosová soustava 
vertikálně integrovanému podniku, mohou 
členské státy přiznat odchylky od čl. 8 
odst. 1 za podmínky, že členský stát na 
návrh vlastníka přenosové soustavy určí 

1. Pokud v době vstupu této směrnice 
v platnost náleží přenosová soustava 
vertikálně integrovanému podniku, mohou 
členské státy přiznat odchylky od čl. 8 
odst. 1 za podmínky, že členský stát na 
návrh vlastníka přenosové soustavy určí 
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nezávislého provozovatele soustavy a že 
Komise toto určení schválí. Vertikálně 
integrovaným podnikům, které vlastní 
přenosovou soustavu, nesmí být v žádném 
případě bráněno přijmout kroky k dosažení 
souladu s čl. 8 odst. 1.

nezávislého provozovatele soustavy pro 
daný členský stát a že Komise toto určení 
schválí. Vertikálně integrovaným 
podnikům, které vlastní přenosovou 
soustavu, nesmí být v žádném případě 
bráněno přijmout kroky k dosažení souladu 
s čl. 8 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh jasně stanoví, že v rámci členského státu může být určen pouze jeden 
nezávislý provozovatel soustavy. Rozvoji regionálních trhů by nenapomohlo vytvoření více 
nezávislých provozovatelů soustavy v rámci jednoho členského státu.

Pozměňovací návrh 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

¨1a. S cílem umožnit postupnou 
transformaci by měla být přechodným 
opatřením odchylka na dobu 
nepřesahující čtyři roky. Výsledkem bude 
oddělení vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Pokud tato odchylka nabízející jiné řešení zůstane beze změny, bude to vyžadovat souhrn 
složitých pravidel pro řízení a problematickou spolupráci vlastníků sítí i jejich správy pod 
nezávislým provozovatelem soustavy. Řešení v podobě nezávislého provozovatele soustavy 
skutečně znamená kritické situace, pokud jde o rozvoj/údržbu sítě a vymezení úloh a 
odpovědností v rámci provozních činností. Mohlo by to vést k vytvoření nepříznivého 
prostředí pro investice s negativními dopady na přiměřenost soustavy a bezpečnost dodávek.
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Pozměňovací návrh 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je třeba přijmout vhodná opatření 
zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přenosové soustavy, a to 
způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
schopny jednat nezávisle;

b) je třeba přijmout vhodná opatření 
zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přenosové soustavy, a to 
způsobem, který odstraňuje veškeré 
faktory, které by jim mohly bránit jednat 
nezávisle;

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o zohlednění systému pobídek k zajištění nezávislosti 
vlastníka přenosové soustavy.

Pozměňovací návrh 288
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podniky, které byly certifikovány 
regulačním orgánem jako podniky splňující 
požadavky článku 8a a čl. 10 odst. 2, 
členské státy schválí a určí jako nezávislé 
provozovatele soustavy. Použije se 
certifikační postup podle článku 8b.

3. Podniky, které byly certifikovány 
regulačním orgánem jako podniky splňující 
požadavky článku 8a a čl. 10 odst. 2, 
členské státy schválí a určí jako nezávislé 
provozovatele soustavy. Použije se 
certifikační postup podle článku 8b a 
článku x nařízení (ES) č. 1228/2003.

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise přijala rozhodnutí 
postupem podle článku 8b a shledá, že 
regulační orgán do dvou měsíců nenaplnil 
její rozhodnutí, určí do šesti měsíců na 
návrh Agentury pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů a poté, 
co se seznámí se stanovisky vlastníka 
přenosové soustavy a provozovatele 
přenosové soustavy, nezávislého 
provozovatele soustavy na dobu pěti let. 
Vlastník přenosové soustavy může 
regulačnímu orgánu postupem podle 
čl. 10 odst. 1 kdykoli navrhnout určení 
nového nezávislého provozovatele 
soustavy.

4. Pokud Komise přijala rozhodnutí 
postupem podle článku x nařízení (ES) 
č. 1228/2003 (bývalý čl. 8b odst. 8 písm. b) 
směrnice xx) a shledá, že regulační orgán 
do dvou měsíců nenaplnil její rozhodnutí, 
určí nezávislého provozovatele soustavy 
podle článku xx nařízení (ES) 
č. 1228/2003.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Catherine Stihler, David Martin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý nezávislý provozovatel soustavy 
odpovídá za udělování a správu přístupu 
třetích osob, včetně vybírání přístupových 
poplatků, poplatků za přetížení a plateb 
podle vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav 

5. Každý nezávislý provozovatel soustavy 
odpovídá za udělování a správu přístupu 
třetích osob, včetně vybírání přístupových 
poplatků, poplatků za přetížení a plateb 
podle vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav 
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v souladu s článkem 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003, jakož i za provoz, údržbu a 
rozvoj přenosové soustavy a za 
zabezpečení dlouhodobé schopnosti 
soustavy uspokojovat přiměřenou 
poptávku prostřednictvím plánování 
investic. Při rozvoji sítě odpovídá 
nezávislý provozovatel soustavy za 
plánování (včetně povolovacího řízení) 
a výstavbu nové infrastruktury a její 
uvedení do provozu. Pro tento účel působí 
jako provozovatel přenosové soustavy 
v souladu s touto kapitolou. Vlastníci 
přenosové soustavy nesmějí odpovídat za 
udělování a správu přístupu třetích osob 
ani za plánování investic.

v souladu s článkem 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003, jakož i za provoz soustavy 
včetně nastavení sítě v reálním čase, 
vyrovnávání a provozní bezpečnost. Každý 
nezávislý provozovatel soustavy vytvoří ve 
spolupráci s dotčeným vlastníkem 
přenosové soustavy opatření na zajištění 
dlouhodobé schopnosti systému naplňovat 
přiměřenou poptávku prostřednictvím
plánování investic.

Or. en

Odůvodnění

Preferenční komerční opatření vertikálně integrovaných společností vůči přidruženým 
společnostem nebo v souvislosti s represivními poplatky pro konkurenční společnosti celkově 
přispívají k selhávání vnitřního trhu s elektřinou. Tento pozměňovací návrh zpřísňuje návrhy 
Komise pro model nezávislého provozovatele soustavy.

Pozměňovací návrh 291
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý nezávislý provozovatel soustavy 
odpovídá za udělování a správu přístupu 
třetích osob, včetně vybírání přístupových 
poplatků, poplatků za přetížení a plateb 
podle vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav 
v souladu s článkem 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003, jakož i za provoz, údržbu a 
rozvoj přenosové soustavy a za 

5. Každý nezávislý provozovatel soustavy 
odpovídá za udělování a správu přístupu 
třetích osob, včetně vybírání přístupových 
poplatků, poplatků za přetížení a plateb 
podle vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav 
v souladu s článkem 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003, jakož i za provoz soustavy 
včetně nastavení sítě v reálním čase, 
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zabezpečení dlouhodobé schopnosti 
soustavy uspokojovat přiměřenou 
poptávku prostřednictvím plánování 
investic. Při rozvoji sítě odpovídá 
nezávislý provozovatel soustavy za 
plánování (včetně povolovacího řízení) 
a výstavbu nové infrastruktury a její 
uvedení do provozu. Pro tento účel působí 
jako provozovatel přenosové soustavy 
v souladu s touto kapitolou. Vlastníci 
přenosové soustavy nesmějí odpovídat za 
udělování a správu přístupu třetích osob 
ani za plánování investic.

vyrovnávání a provozní bezpečnost. Každý 
nezávislý provozovatel soustavy vytvoří ve 
spolupráci s dotčeným vlastníkem 
přenosové soustavy opatření na zajištění 
dlouhodobé schopnosti systému naplňovat 
přiměřenou poptávku prostřednictvím
plánování investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 – odst. 6 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) uzavírá dohody, schválené 
vnitrostátním regulačním orgánem, 
s nezávislým provozovatelem soustavy 
s cílem zajistit účinnou vzájemnou 
spolupráci při udržování a rozvoji 
přenosové soustavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Catherine Stihler, David Martin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 – odst. 6 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) financuje investice, o nichž rozhodne 
nezávislý provozovatel soustavy a které 
schválí regulační orgán, nebo poskytne 
souhlas s financováním ze strany kterékoli 
zúčastněné osoby včetně nezávislého 
provozovatele soustavy. Příslušná finanční 
ujednání podléhají souhlasu regulačního 
orgánu. Před udělením tohoto souhlasu 
konzultuje regulační orgán s vlastníkem 
majetku a s ostatními zúčastněnými 
osobami;

b) provádí investice, o nichž rozhodne ve 
spolupráci s nezávislým provozovatelem
soustavy a které schválí regulační orgán, 
nebo poskytne souhlas s financováním ze 
strany kterékoli zúčastněné osoby. 
Příslušná finanční ujednání podléhají 
souhlasu regulačního orgánu. Před 
udělením tohoto souhlasu konzultuje 
regulační orgán s vlastníkem majetku 
a s ostatními zúčastněnými osobami;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zpřísňuje návrhy Komise pro model nezávislého provozovatele 
soustavy.

Pozměňovací návrh 294
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) financuje investice, o nichž rozhodne 
nezávislý provozovatel soustavy a které 
schválí regulační orgán, nebo poskytne 
souhlas s financováním ze strany kterékoli 
zúčastněné osoby včetně nezávislého 
provozovatele soustavy. Příslušná finanční 
ujednání podléhají souhlasu regulačního 
orgánu. Před udělením tohoto souhlasu 
konzultuje regulační orgán s vlastníkem 
majetku a s ostatními zúčastněnými 
osobami;

b) provádí investice, o nichž rozhodne ve 
spolupráci s nezávislým provozovatelem
soustavy a které schválí regulační orgán, 
nebo poskytne souhlas s financováním ze 
strany kterékoli zúčastněné osoby. 
Příslušná finanční ujednání podléhají 
souhlasu regulačního orgánu. Před 
udělením tohoto souhlasu konzultuje 
regulační orgán s vlastníkem majetku 
a s ostatními zúčastněnými osobami;
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Or. en

Pozměňovací návrh 295
Catherine Stihler, David Martin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 – odst. 6 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) uzavírá dohody, schvalované 
regulačním orgánem, s nezávislým 
provozovatelem soustavy s cílem zajistit 
jejich účinnou spolupráci při údržbě a 
rozvoji přenosové soustavy.

Or. en

Odůvodnění

Preferenční komerční opatření vertikálně integrovaných společností vůči přidruženým 
společnostem nebo v souvislosti s represivními poplatky pro konkurenční společnosti celkově 
přispívají k selhávání vnitřního trhu s elektřinou. Tento pozměňovací návrh zpřísňuje návrhy 
Komise pro model nezávislého provozovatele soustavy.

Pozměňovací návrh 296
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 a – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vlastník přenosové soustavy stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu. 
Program stanoví konkrétní povinnosti 

c) vlastník přenosové soustavy stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem zajištění 
spravedlivého přístupu a vyloučení 
diskriminačního chování. Program stanoví 
konkrétní povinnosti zaměstnanců vedoucí 
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zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu 
s popisem přijatých opatření, která se 
zveřejňuje.

ke splnění tohoto cíle. Osoba nebo subjekt 
pověřený sledováním programu shody 
předkládá regulačnímu orgánu výroční 
zprávu s popisem přijatých opatření, která 
se zveřejňuje.

Or. en

Odůvodnění

Rozšiřuje působnost ustanovení o souladu tak, aby platila pro provozovatele distribučních 
soustav.

Pozměňovací návrh 297
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 a – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) nové plnění programu bude příslušně 
sledováno určenou osobou nebo 
subjektem, dále jen „kontrolorem shody“, 
který je zcela nezávislý a má přístup 
k veškerým nezbytným informacím 
o vlastníku přenosové soustavy a 
přidružených společností, aby mohl plnit 
své úkoly;

Or. en

Odůvodnění

Zavádí nový pojem kontrolní rady, jejímž úkolem je dohlížet na úrovni vedení na práci 
kontrolora shody.
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Pozměňovací návrh 298
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 a – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) na dodržování shody dohlíží kontrolní 
rada, v níž tvoří většinu osoby nezávislé 
na vertikálně integrovaném podniku. 
Osoba nebo subjekt pověřený sledováním 
programu shody předkládá regulačnímu 
orgánu výroční zprávu s popisem 
přijatých opatření, která se zveřejňuje.

Or. en

Odůvodnění

Zavádí nový pojem kontrolní rady, jejímž úkolem je dohlížet na úrovni vedení na práci 
kontrolora shody.

Pozměňovací návrh 299
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout obecné zásady 
k zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přenosové soustavy. 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.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o oddělení jsou klíčovou částí liberalizace trhu s elektřinou, a proto by se na ně 
nemělo nahlížet jako na „jiné než podstatné prvky“. Je také dotčeno obchodní právo a 
s ohledem na význam, jaký má obchodní právo pro hospodářství, by tato skutečnost rovněž 
neměla být považována za „jiný než podstatný prvek“.

Pozměňovací návrh 300
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout obecné zásady 
k zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přenosové soustavy. 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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Postup projednávání ve výborech, který provází nedostatečná demokratická legitimita, by měl 
být použit ke stanovení obsahu ustanovení týkajících se oddělení u modelu nezávislého 
provozovatele soustavy. Na členském státu, který si zvolí nebo již zvolil model nezávislého 
provozovatele soustavy, by mělo být ponecháno, aby vymezil podstatu ustanovení.
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Pozměňovací návrh 301
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout obecné zásady 
k zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přenosové soustavy. 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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se postup projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 302
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 10 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3a. V případě, že je vertikální integrace 
uskutečňována prostřednictvím členského 
státu, který kontroluje provozovatele 
přenosové soustavy i podniky vykonávající 
funkci výroby či dodávek, použijí se 
odstavce 2 a 3.“

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vkládá se nový článek 20b, který zní:
„Článek 10b

Skutečné a účinné právní oddělení 
přenosových soustav
I. Majetek, vybavení, personál a identita
1. Provozovatelé přenosové soustavy jsou 
vybavení veškerými lidskými, hmotnými a 
finančními zdroji vertikálně 
integrovaného podniku k řádnému 
podnikání v oblasti přenosu elektřiny, 
zejména:
(i) provozovatel přenosové soustavy 
vlastní nezbytný majetek k řádnému 
podnikání v přenosu elektřiny;
(ii) provozovatel přenosové soustavy 
zaměstnává potřebný personál k řádnému 
podnikání v přenosu elektřiny;
(iii) příslušné finanční zdroje musí být 
včas k dispozici pro budoucí investiční 
projekty.
Činnosti považované za nezbytné pro 
řádné podnikání v přenosu elektřiny 
uvedené v předchozím pododstavci 
zahrnují přinejmenším:
– zastupování provozovatele přenosové 
soustavy a styk se třetími stranami a 
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vnitrostátními regulačními orgány,
– udělování a správa přístupu třetím 
stranám, zejména přístupu novým 
subjektům na trhu a výrobcům energie 
z obnovitelných zdrojů,
– vybírání přístupových poplatků, 
poplatků za přetížení a platby podle 
vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli soustav podle článku 3 
nařízení (ES) č. 1228/2003,
– provoz, údržba a rozvoj přenosové 
soustavy,
– investiční plánování zajišťující 
dlouhodobou schopnost soustavy 
uspokojovat přiměřenou poptávku a 
zajišťovat bezpečnost dodávek,
– právní služby,
– účetnictví a služby informačních 
technologií.
2. Najímání personálu i poskytování 
služeb jakékoli součásti vertikálně 
integrovaného podniku vykonávajícího 
funkci výroby či dodávek či jakoukoli 
součástí vertikálně integrovaného 
podniku vykonávajícího funkci výroby či 
dodávek se zakazuje.
3. Provozovatel přenosové soustavy se 
nezapojuje v jakýchkoli obchodních nebo 
jiných činnostech, než je přenos energie, 
které by mohly vytvářet střet zájmů s jeho 
úkoly, zejména vlastnictví akcií 
v jakémkoli podniku nebo jeho části 
vertikálně integrovaného podniku či 
v jakékoli jiné elektroenergetické nebo 
plynárenské společnosti. Výjimky jsou 
povoleny na základě předchozího 
souhlasu ze strany vnitrostátního 
regulačního orgánu a omezují se na 
podíly a zájmy u jiných provozovatelů sítě.
4. Provozovatel přenosové soustavy má 
svou vlastní právní subjektivitu odlišnou 
od vertikálně integrovaného podniku, 
včetně samostatné obchodní značky, 
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komunikace a prostorů.
5. Provozovatel přenosové soustavy 
nesděluje citlivé obchodní informace 
jinému podniku vertikálně integrovaného 
podniku, ledaže by tak činil u všech 
účastníků na trhu nediskriminačním 
způsobem. Provozovatel přenosové 
soustavy tyto informace určí ve spolupráci 
s vnitrostátním regulačním orgánem.
6. Účetnictví provozovatelů přenosové 
soustavy podléhá auditu ze strany 
auditora, který se liší od auditora 
provádějícího audit ve vertikálně 
integrovaném podniku i všech jeho 
pobočkách.
II. Nezávislost správy, výkonného ředitele 
/ výkonné rady provozovatele přenosové 
soustavy
7. Rozhodnutí o jmenování výkonného 
ředitele / členů výkonné rady 
provozovatele přenosové soustavy a 
o případném dřívějším ukončení jejich 
zaměstnání bude oznámeno 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu. Tato 
rozhodnutí a příslušné smlouvy se stávají 
závaznými, pokud vnitrostátní regulační 
orgán neuplatní své právo veta ve lhůtě do 
tří týdnů od oznámení. Právo veta lze 
uplatnit v případě jmenování a uzavření 
příslušné smlouvy, pokud došlo 
k závažným pochybnostem o profesionální 
nezávislosti navrženého výkonného 
ředitele / člena výkonné rady; v případě 
dřívějšího ukončení zaměstnání těchto 
osob lze uplatnit právo veta, pokud došlo 
k závažným pochybnostem týkajícím se 
odůvodnění pro dané ukončení.
8. V souvislosti s dřívějším ukončením 
zaměstnání je výkonnému řediteli / členu 
výkonné rady provozovatele přenosové 
soustavy zajištěno právo na odvolání 
k vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
nebo k soudu.
9. Vnitrostátní regulační orgán rozhodne 
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o odvolání do šesti týdnů. Výjimky musí 
být odůvodněné.
10. Po ukončení zaměstnání 
u provozovatele přenosové soustavy se 
nesmí výkonný ředitel / člen výkonné rady 
podílet na žádné funkci v jakékoli části 
vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek 
po dobu nejméně tří let.
11. Výkonný ředitel / členové výkonné 
rady nesmí mít žádný zájem v jiném 
vertikálně integrovaném podniku, než je 
provozovatel přenosové soustavy, ani 
získat jakoukoli náhradu od jiného 
vertikálně integrovaného podniku, než je 
provozovatel přenosové soustavy. 
Odměňování výkonného ředitele / členů 
výkonné rady žádnou svou částí nezávisí 
na činnostech vertikálně integrovaného 
podniku, jež nejsou činnostmi 
provozovatele přenosové soustavy.
12. Výkonný ředitel nebo členové výkonné 
rady nenesou přímou či nepřímou 
odpovědnost za každodenní provoz 
jakékoli jiné části vertikálně 
integrovaného podniku.
13. Aniž by byla dotčena výše uvedená 
ustanovení, provozovatel přenosové 
soustavy bude vybaven účinnou 
rozhodovací pravomocí, nezávislou na 
integrovaném energetickém podniku, 
pokud jde o aktiva nezbytná k provozu, 
údržbě a rozvoji sítě. To nebrání tomu, 
aby existovaly vhodné mechanismy 
spolupráce, jimiž se zajistí, aby bylo 
hájeno právo na hospodářský a správní 
dohled ze strany mateřské společnosti 
v souvislosti s návratností aktiv v pobočce. 
Mateřská společnost není oprávněna 
vydávat pokyny týkající se každodenního 
provozu nebo v souvislosti s dílčími 
rozhodnutími týkajícími se výstavby nebo 
modernizace přenosových tras, které 
nepřesahují rozsah daný schváleným 
finančním plánem nebo jiným 
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rovnocenným nástrojem.
III. Dozorčí rada / správní rada
14. Předseda dozorčí rady / správní rady 
provozovatele přenosové soustavy a 
všichni její členové se nesmí podílet na 
žádné funkci v jakékoli části vertikálně 
integrovaného podniku vykonávajícího 
funkci výroby či dodávek. Nemohou být 
rovněž členy dozorčí rady / správní rady 
jakéhokoli podniku vertikálně integrované 
společnosti.
15. Dozorčí rada / správní rada 
provozovatele přenosové soustavy je 
tvořena nezávislými členy jmenovanými 
na dobu nejméně pěti let. Jejich počet je 
stanoven příslušným orgánem tak, aby 
bylo zajištěno, aby výrobci elektřiny nebo 
dodavatelé elektřiny nezaujímali, 
jednotlivě či společně, většinové postavení 
v dozorčí radě / správní radě. Jejich 
jmenování se oznámí vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu a stává se závazným 
podle podmínek uvedených v odstavci 6.
16. Pro účely odstavce 15 se má za to, že 
členové dozorčí rady / správní rady 
provozovatele přenosové soustavy jsou 
nezávislí, pokud nerealizují jiný obchodní 
nebo obdobný vztah v rámci vertikálně 
integrovaného podniku, u akcionářů, 
kteří podnik kontrolují, nebo ve správě 
jakéhokoli subjektu, kde by tento vztah 
vytvářel střet zájmů, zejména:
a) nebyli zaměstnancem žádné části 
vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek 
po dobu pěti let před svým jmenováním do 
dozorčí rady / správní rady;
b) nemají zájem v jiném vertikálně 
integrovaném podniku nebo jeho pobočce 
ani neobdrželi náhradu od jiného 
vertikálně integrovaného podniku nebo 
jeho pobočky kromě provozovatele 
přenosové soustavy;
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c) po dobu svého jmenování v dozorčí 
radě / správní radě nemají žádný 
relevantní obchodní vztah s jakoukoli 
částí vertikálně integrovaného podniku 
vykonávajícího funkci výroby či dodávek 
elektřiny;
d) nejsou členem výkonné rady ve 
společnosti, která je jmenuje do dozorčí 
rady / správní rady.
IV. Kontrolor shody
17. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
přenosové soustavy vytvořil a naplňoval 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování. Program rovněž 
stanoví konkrétní povinnosti zaměstnanců 
vedoucí ke splnění tohoto cíle. Program 
podléhá schválení ze strany vnitrostátního 
regulačního orgánu nebo jakéhokoli 
jiného příslušeného vnitrostátního 
veřejného orgánu. Dodržování programu 
bude sledováno nezávislým kontrolorem 
shody. Vnitrostátní regulační orgán je 
oprávněn uvalit na provozovatele 
přenosové soustavy sankce, pokud 
program shody odpovídajícím způsobem 
neplní.
18. Výkonný ředitel / výkonná rada 
provozovatele přenosové soustavy jmenuje 
osobu nebo subjekt do funkce kontrolora 
shody odpovědného za:

(i) sledování plnění programu shody;
(ii) zpracování podrobné výroční zprávy 
s popisem opatření, která mají být přijata 
za účelem plnění programu shody, a její 
předložení vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu; vymezení opatření pro plnění 
programu shody a představení zprávy 
regulačnímu orgánu;

(iii) vydávání doporučení týkajících se 
programu shody a jeho plnění.
19. Nezávislost kontrolora shody je 
zajištěna zejména prostřednictvím 



PE404.394v01-00 90/103 AM\713548CS.doc
Externí překlad

CS

podmínek v jeho zaměstnanecké smlouvě.
20. Kontrolor shody má možnost 
pravidelně se obracet na dozorčí radu / 
správní radu provozovatele přenosové 
soustavy a vertikálně integrovaného 
podniku a na vnitrostátní regulační
orgány.

21. Kontrolor shody se účastní všech 
setkání dozorčí rady / správní rady 
provozovatele přenosové soustavy 
zabývajících se těmito otázkami:
(i) podmínkami přístupu a připojení k síti, 
včetně vybírání přístupových poplatků, 
poplatků za přetížení a plateb podle 
vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav 
v souladu s článkem 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003;

(ii) projekty uskutečňovanými s cílem 
provozovat, udržovat a rozvíjet síťovou 
soustavu, včetně investic do propojení a 
připojení

(iii) vyrovnávacími pravidly, včetně 
pravidel pro výkonovou rezervu;

(iv) nákupy energie s cílem krýt 
energetické ztráty.
22. Při těchto setkáních bude kontrolor 
shody předcházet informování o takových 
činnostech výroby či dodávek, které 
mohou být citlivé z obchodního hlediska a 
jež by neměly být zveřejňovány 
diskriminačním způsobem dozorčí radě / 
správní radě.

23. Kontrolor shody má přístup 
k příslušným účetním knihám, záznamům 
a agendě provozovatele přenosové 
soustavy a veškerým informacím 
nezbytným k řádnému výkonu jeho 
úkolů.“
24. Kontrolora shody jmenuje a odvolává 
výkonný ředitel / výkonná rada, a to po 
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předchozím souhlasu ze strany 
vnitrostátního regulačního orgánu.
25. Po zrušení jeho mandátu se 
kontrolorovi shody zakazuje, aby měl 
jakýkoli obchodní vztah s vertikálně 
integrovaným podnikem po dobu nejméně 
pěti let.
V. Rozvoj sítě a pravomoc konat 
investiční rozhodnutí
26. Provozovatelé přenosové soustavy 
zpracovávají nejméně jednou za dva roky 
desetiletý plán rozvoje sítě. Tyto plány 
budou nabízet účinná opatření zaměřená 
na zajištění přiměřenosti soustavy a 
bezpečnosti dodávek.
27. Desetiletý plán rozvoje sítě musí 
zejména:
a) popisovat účastníkům na trhu hlavní 
přenosovou infrastrukturu, která by měla 
být přednostně vybudována v příštích 
deseti letech;
b) obsahovat informace o veškerých již 
rozhodnutých investicích a popisovat nové 
investice, u nichž musí být učiněno 
prováděcí rozhodnutí v příštích třech 
letech.
28. Za účelem zpracování tohoto 
desetiletého plánu rozvoje sítě učiní každý 
provozovatel přenosové sítě rozumnou 
hypotézu, pokud jde o další vývoj výroby, 
spotřeby a výměny s dalšími zeměmi, a 
zohlední přitom existující regionální a 
celoevropské plány rozvoje sítě. 
Provozovatel přenosové soustavy předloží 
včas návrh tohoto plánu vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu.
29. Vnitrostátní regulační orgán bude 
konzultovat všechny příslušné uživatele 
sítě na základě tohoto návrhu desetiletého 
plánu rozvoje sítě otevřeným a 
transparentním způsobem, přičemž může 
zveřejnit výsledky tohoto konzultačního 
procesu, zejména možné nároky na 
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investice.
30. Vnitrostátní regulační orgán posoudí, 
zda desetiletý plán rozvoje sítě pokrývá 
všechny požadavky na investice vyjádřené 
při konzultacích. Orgán může 
provozovateli přenosové soustavy uložit, 
aby svůj návrh upravil.
31. Pokud provozovatel přenosové 
soustavy odmítne provedení konkrétní 
investice uvedené v desetiletém plánu 
rozvoje sítě, která má být provedena 
v příštích třech letech, členské státy zajistí, 
aby vnitrostátní regulační orgán byl 
vybaven nezbytnou pravomocí k provedení 
jednoho z následujících dvou opatření:
a) požádat veškerými zákonnými 
prostředky provozovatele přenosové 
soustavy, aby splnil své investiční závazky 
za použití svých finančních prostředků;
b) vyzvat nezávislé investory, aby se 
zúčastnili výběrového řízení na potřebné 
investice v přenosové soustavě, a přitom 
může provozovateli přenosové soustavy 
uložit, aby:
– souhlasil s financováním jakoukoli třetí 
stranou;
– souhlasil s poskytnutím stavebních prací 
jakoukoli třetí stranou a vybudováním 
nového majetku;
– souhlasil, že bude provozovat tento nový 
majetek.
Příslušné finanční dohody podléhají 
schválení ze strany regulačního orgánu. 
V obou případech regulace sazeb umožní 
příjmy, které budou krýt náklady takových 
investic.
32. Příslušný vnitrostátní veřejný orgán 
sleduje a vyhodnocuje plnění investičního 
plánu.
VI. Rozhodovací pravomoc týkající se 
připojení nových elektráren do 
přenosové sítě
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33. Provozovatelé přenosové soustavy 
musí vytvořit a zveřejnit transparentní a 
účinné postupy pro nediskriminační 
připojení nových elektráren do sítě. Tyto 
postupy podléhají schválení ze strany 
vnitrostátního regulačního orgánu.
34. Provozovatelé přenosové soustavy 
nejsou oprávněni odmítnout připojení 
nové elektrárny z důvodů možného 
budoucího omezení dostupné kapacity 
soustavy, například přetížení ve 
vzdálených částech přenosové sítě. 
Provozovatelé přenosové soustavy musí 
poskytnout nezbytné informace.
35. Provozovatelé přenosové soustavy 
nejsou oprávněni odmítnout nový 
přípojný bod výlučně z toho důvodu, že by 
to vyvolalo dodatečné náklady spojené 
s požadovaným zvýšením kapacity 
síťových prvků v úzkém rozsahu tohoto 
nového přípojného bodu.“
VII. Regionální spolupráce
36. Členské státy si při výběru tohoto 
způsobu musí stanovit přesné povinnosti 
provozovatelů přenosové soustavy v rámci 
jasně vymezeného časového rámce, které 
postupně povedou k vytvoření společného 
regionálního odbavovacího střediska 
odpovědného za otázku bezpečnosti do 
šesti let od vstupu této směrnice v platnost.
37. V případě spolupráce několika 
členských států na regionální úrovni a 
v návaznosti na požadavek, který v tomto 
ohledu vyslovily členské státy, může 
Komise určit regionálního koordinátora.
38. 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 vypracováním jejich 
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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.
VIII. Sankce
39. Vnitrostátní regulační orgán za 
účelem výkonu úkolů stanovených 
provozovatelům přenosové soustavy podle 
tohoto článku:
(i) má právo požadovat veškeré informace 
od provozovatele přenosové soustavy a 
přímo kontaktovat jeho personál; pokud 
přetrvávají pochybnosti, použije se stejné 
právo na vertikálně integrovaný podnik a 
jeho pobočky;
(ii) je oprávněn provádět veškerou 
nezbytnou kontrolu u provozovatele 
přenosové soustavy, a pokud přetrvávají 
pochybnosti, i ve vertikálně integrovaném 
podniku a jeho pobočkách; použijí se 
ustanovení článku 20 nařízení Rady (ES) 
č. 1/2003 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených 
v článcích 81 a 82 Smlouvy.
40. Vnitrostátní regulační orgán má za 
účelem výkonu svých úkolů podle tohoto 
článku pravomoc uvalit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce na 
provozovatele přenosové soustavy a/nebo 
vertikálně integrovaný podnik, který 
nedodržuje povinnosti podle tohoto 
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článku nebo jakákoli rozhodnutí 
vnitrostátního regulačního orgánu. Tato 
pravomoc zahrnuje právo na:
(i) uvalení účinných, přiměřených a 
odrazujících pokut vztahujících se 
k obratu provozovatele sítě;
(ii) vydání příkazu na opravné prostředky 
proti diskriminačnímu chování;
(iii) odejmutí, alespoň částečné, licence 
provozovatele přenosové soustavy 
v případě opakovaného porušení 
ustanovení o oddělení stanovených 
v tomto článku.“

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mají možnost dále liberalizovat své trhy, aniž by se musely uchýlit k oddělení 
vlastnictví.

Pozměňovací návrh 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Dispečink výrobních zařízení a 
rozhodování o využití propojovacích 
vedení se provádí na základě kritérií, 
která může schválit členský stát a která 
musí být objektivní, zveřejněná a 
uplatňovaná nediskriminačním 
způsobem, aby bylo zajištěno řádné 
fungování vnitřního trhu s elektřinou. 
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Přihlíží se k ekonomické prioritě 
elektřiny z pohledu řešení na straně 
poptávky z dostupných výrobních 
zařízení nebo přenosů z propojovacích 
vedení, jakož i k technickým omezením 
soustavy.“

Or. en

(Doplnění nového textu do čl. 11 odst. 2 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Řešení na straně poptávky, jako jsou tendery, automatický dispečink průmyslového zařízení 
nebo inteligentní měřiče na úrovni provozovatelů distribuční soustavy by měly být vždy 
vzájemně konfrontovány, aby poskytovaly řešení na stejném základě. Taková řešení mohou být 
hospodárnější a jsou obecně lepší pro minimalizaci emisí ve špičce. Provozovatelé přenosové 
soustavy by měli mít na starost posouzení těchto zdrojů a klasifikaci jejich pořadí na základě 
pravidel stanovených regulačními orgány.

Pozměňovací návrh 305
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8c) V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Vnitrostátní regulační orgán musí při 
dispečinku výrobních zařízení od 
provozovatele požadovat, aby dával 
přednost novým výrobním zařízením 
využívajícím jadernou energii 
obnovitelné zdroje energie nebo odpad, 
nebo vyrábějící kombinované teplo a 
elektřinu, pokud tím nejsou oslabovány 
technické požadavky na vyrovnávání či 
bezpečnost a spolehlivost sítě.“

Or. en
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(Doplnění nového textu do čl. 11 odst. 3 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Přístup do sítě musí být přednostně udělen jaderné energii a energii z obnovitelných zdrojů, 
pokud tím nejsou spojeny problémy s vyrovnáváním. Členským státům to umožní, aby dosáhly 
svých cílů týkajících se obnovitelné energie.

Pozměňovací návrh 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8c) V článku 11 se odstavec 3nahrazuje 
tímto:
„3. Členský stát musí při dispečinku 
výrobních zařízení od provozovatele 
požadovat, aby dával přednost výrobním 
zařízením využívajícím obnovitelné 
zdroje energie [...] nebo vyrábějící 
kombinované teplo a elektřinu.“

Or. en

(Změna v jednom slově a zrušení dvou dalších slov z čl. 11 odst. 3 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo cíle EU, že 20 % energie musí do roku 2020 pocházet z obnovitelných 
zdrojů, je třeba zajistit přednostní přístup do sítě pro energii z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 307
Mechtild Rothe

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 11 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8c) V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Členský stát musí při dispečinku 
výrobních zařízení od provozovatele 
požadovat, aby dával přednost výrobním 
zařízením využívajícím obnovitelné 
zdroje energie nebo odpad, nebo 
vyrábějící kombinované teplo a 
elektřinu.“

Or. en

(Stejné znění jako v čl. 11 odst. 3 směrnice 2003/54/ES, v textu bylo změněno slovo „může“ 
na „musí“)

Odůvodnění

EU si stanovila závazný cíl 20 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020. Za účelem 
naplnění tohoto cíle je zapotřebí překonat stávající zásadní rozdíly mezi stupněm integrace 
v jednotlivých členských státech zajištěním přednostního přístupu do sítě pro energii 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 308
Britta Thomsen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8c) V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Členský stát musí při dispečinku 
výrobních zařízení od provozovatele 
požadovat, aby dával přednost výrobním 
zařízením využívajícím obnovitelné 
zdroje energie nebo odpad, nebo 
vyrábějící kombinované teplo a 
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elektřinu.“

Or. en

(Stejné znění jako v čl. 11 odst. 3 směrnice 2003/54/ES, v textu bylo změněno slovo „může“ 
na „musí“)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že byl dosažen pokrok v rozvoji regionálních trhů s elektřinou, je nezbytné 
zajistit, aby neexistovala regulační propast mezi vnitrostátním a regionálním trhem. Vyžaduje 
to, aby byly v těchto oblastech stanoveny pravomoci vnitrostátního regulačního orgánu.

Pozměňovací návrh 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 d (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8d) V článku 11 se odstavec 4 zrušuje.

Or. en

(Zrušuje se čl. 11 odst. 4 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Neexistuje žádný důvod k upřednostňování palivových energetických zdrojů.
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Pozměňovací návrh 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 e (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8e) V článku 11 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„5. Členské státy nebo regulační orgány
musí požadovat, aby provozovatelé 
přenosové soustavy dodržovali 
minimální normy pro údržbu a rozvoj 
přenosové soustavy, včetně propojovací 
kapacity.

Or. en

(V zásadě se jedná o znění čl. 11 odst. 5 směrnice 2003/54/ES, ve stávajícím textu byly 
provedeny některé změny a doplnění)

Odůvodnění

Schválené a zveřejněné normy, pravidla a postupy pro provozování sítí, jejich údržbu a rozvoj 
jsou nezbytné k řádnému fungování vnitřního trhu. Všichni provozovatelé přenosové soustavy 
by měli mít proto povinnost dodržovat tyto normy. Tento technický úkol lépe provedou 
regulační orgány, které mají za úkol zajistit nediskriminační přístup a stanovovat sazby 
přenosové sítě.

Pozměňovací návrh 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 f (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8f) V článku 11 se odstavec 6 nahrazuje 
tímto:
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„6. Pokud plní tuto funkci, získávají 
provozovatelé přenosové soustavy 
energii, kterou používají ke krytí 
energetických ztrát a k vytváření 
rezervní kapacity ve své soustavě, 
průhlednými, nediskriminačními a 
tržními postupy. Nakupovaná energie by 
neměla obsahovat podíl obnovitelných 
zdrojů nižší než závazky daných členských 
států.“

Or. en

(Doplnění do čl. 11 odst. 6 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Provozovatelé přepravní soustavy by měli přispívat k cílům každého členského státu, pokud 
jde o spotřebu energie z obnovitelných zdrojů. Regulační orgány by měly mít možnost 
požadovat podíl energie z obnovitelných zdrojů u nákupů realizovaných provozovateli 
přenosové soustavy.

Pozměňovací návrh 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 g (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8g) V článku 11 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„7a. Provozovatelé přenosové soustavy 
budou podporovat zapojení účasti velkých 
konečných spotřebitelů a uskupení 
konečných zákazníků do rezervních a 
vyrovnávacích trhů. Kdykoli mají nabídka 
výroby a nabídka poptávky tutéž cenu, 
přednost by měla být dána poptávce.
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Or. en

(Doplnění nového odstavce 7 do článku 11 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Ke zvýšení energetické účinnosti je nezbytné, aby se spotřebitelé aktivně účastnili na trzích 
vedlejších služeb, zejména pokud jsou schopni snížit poptávku v některých kritických 
momentech (přetížení, stavech nouze). Velcí koneční spotřebitelé se takových trhů mohou 
účastnit přímo nebo nepřímo. Drobní spotřebitelé se nemohou takových trhů účastnit přímo, 
ledaže by někdo (například dodavatel) byl schopen seskupit velké množství drobných 
spotřebitelů, a poté by mohl účinně kontrolovat část jejich poptávky.

Pozměňovací návrh 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 h (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 11 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8h) V článku 11 se doplňuje nový 
odstavec 7b, který zní:
„7b. vnitrostátní regulační orgán zajistí, 
aby vyrovnávací pravidla a sazby byly 
příslušně harmonizovány ve všech 
členských státech do ...*. Zejména zajistí, 
aby velcí koneční spotřebitelé, uskupení 
konečných spotřebitelů a rozptýlená 
výrobní zařízení byli schopni účinně 
přispívat k vyrovnávání a dalším 
relevantním vedlejším službám.
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* Do dvou let od vstupu této směrnice 
v platnost.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce 7b do článku 11 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Podle článku 23 jsou regulační orgány odpovědné za „stanovení či schválení (...) alespoň 
z hlediska metodiky použité k výpočtu nebo stanovení podmínek pro (...) ustanovení 
o vyrovnávacích službách“. Vzhledem k tomu, že harmonizace vyrovnávacích služeb je 
klíčovým prvkem řádného fungování vnitřního trhu, musí regulační orgány v úzké spolupráci 
s provozovateli přenosové soustavy prosazovat příslušný stupeň harmonizace.
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