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Pozměňovací návrh 314
Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Obchodní informace, které mají 
rozhodující význam pro hospodářskou 
soutěž na trhu, zejména informace 
umožňující určit místo dodávek, 
informace o instalované kapacitě a 
informace o předplacené kapacitě, jsou 
dostupné všem provozovatelům dodávek 
elektřiny na trhu. Vnitrostátní regulační 
orgán v případě potřeby uloží zavedeným 
subjektům na trhu, aby tyto informace 
zúčastněným subjektům poskytly.

Or. fr

Pozměňovací návrh 315
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Provozovatelé distribuční soustavy 
zajistí, aby obchodní informace, které 
mají rozhodující význam pro 
hospodářskou soutěž na trhu, zejména 
informace umožňující určit místo dodávek 
a informace o instalované a předplacené 
kapacitě, byly na nediskriminačním 
základě dostupné provozovatelům dodávek 
elektřiny na trhu.
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Or. fr

Odůvodnění

Zavedené subjekty na trhu mají obsáhlé informace o odběratelích, jednak proto, že si vytvořili 
databáze, a také proto, že poskytují dodávky všem odběratelům na základě regulovaných 
tarifů. Odstranění informací o místě dodávek, instalované kapacitě a předplacené kapacitě 
z působnosti „citlivých obchodních informací“ by zajistilo zdravější hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 316
Eluned Morgan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Vkládá se nový článek 12a, který zní:
„Článek 12a
1. Provozovatelé přenosové soustavy zřídí 
do jednoho roku od vstupu směrnice 
.../.../ES kterou se mění směrnice 
2003/54/ES o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou v platnost 
koordinační středisko pro propojení 
elektroenergetických soustav.
2. Koordinační středisko pro propojení 
elektroenergetických soustav má právní 
subjektivitu a je nezávislé. 
3. Koordinační středisko pro propojení 
elektroenergetických soustav disponuje 
nezbytnými informacemi a 
komunikačními zdroji a rovněž příslušnou 
odborností.
4. Provozovatelé přenosové soustavy musí 
koordinačnímu středisku pro propojení 
elektroenergetických soustav poskytovat 
veškeré relevantní informace týkající se 
provozního plánování jejich soustavy a 
informace týkající se provozování 
soustavy v reálném čase, včetně 
každodenních informací – pro každé 
propojovací zařízení – o plánované 
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dostupné kapacitě, skutečně využité 
kapacitě, poplatcích za přetížení a 
o omezení dodávek elektřiny. Výčet těchto 
informací podléhá schválení agenturou a 
informace budou ze strany koordinačního 
střediska pro propojení 
elektroenergetických soustav elektronicky 
zveřejněny.
5. Koordinační středisko pro propojení 
elektroenergetických soustav má 
odpovědnost za řízení naléhavých situací 
a návrat k běžným podmínkám, a to 
v souladu s předem dohodnutými postupy. 
Tyto postupy se stanoví a schvalují podle 
článku 2e nařízení (ES) č. 1228/2003.
6. Koordinační středisko pro propojení 
elektroenergetických soustav předkládá 
agentuře a Komisi výroční zprávu 
s popisem využití propojovacího zařízení, 
včetně souvisejících poplatků za přetížení, 
významnějších poruch a přerušení 
dodávek elektřiny u každé propojené 
soustavy, včetně opatření, která 
provozovatel přenosové soustavy přijal 
k obnovení běžného provozu.“

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření koordinačního střediska pro propojení elektroenergetických soustav je klíčové pro 
budoucí rozvoj vnitřního trhu. S cílem zvýšit transparentnost vnitřního trhu s energií je 
nezbytné, aby všem aktérům byly dostupné včasné a souhrnné informace týkající se využití 
propojovacího zařízení. Středisko by měli zřídit a spravovat provozovatelé přenosové 
soustavy.

Pozměňovací návrh 317
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 3



PE404.525v01-00 6/100 AM\714880CS.doc
Externí překlad

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Čl. 14 odst. 3 se nahrazuje tímto:

„3. Provozovatel distribuční soustavy 
poskytuje uživatelům soustavy 
informace, které potřebují pro účinný 
přístup k soustavě a její účinné využití.“

Or. en

Odůvodnění

Účinnost je relevantní nejenom z hlediska přístupu do sítě, ale také co se týče využití sítě. Je 
proto nezbytné rozšířit oblast působnosti tohoto ustanovení, aby uživatelé a provozovatelé 
mohli optimalizovat využití distribučních soustav.

Pozměňovací návrh 318
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9c) V článku 14 se doplňuje nový 
odstavec 3a:
„3a. Provozovatel přenosové soustavy 
předloží příslušnému regulačnímu orgánu 
do jednoho roku od vstupu směrnice 
.../.../ES kterou se mění směrnice 
2003/54/ES o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou v platnost návrh 
s popisem vhodných informačních a 
komunikačních systémů, které by měly být 
zavedeny s cílem poskytovat informace 
uvedené v odstavci 3. Tento návrh 
napomůže mimo jiné používání 
obousměrných elektronických měřidel, 
aktivnímu zapojení koncových zákazníků 
a distribuovaných výrobců do provozu 
soustavy, jakož i toku informací v reálném 
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čase mezi provozovateli distribučních a 
přenosových soustav s cílem optimálně 
využívat dostupné výrobní zdroje, síťové 
zdroje a zdroje na straně poptávky.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec 3a v článku 14 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

K zajištění účinného využití veškerých zdrojů, včetně zdrojů na straně poptávky, distribuované 
výroby a distribučních sítí, je nezbytné, aby provozovatelé distribuční soustavy zaváděli 
moderní informační a komunikační technologie, přetvářející distribuční sítě na aktivní prvky 
systému udržitelné energie. Inteligentní sítě jsou klíčové pro hospodárné využití obnovitelných 
zdrojů a pro všeobecné rozšíření účinného řízení poptávky, které podporuje zavedení nových 
energetických služeb.

Pozměňovací návrh 319
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 d (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9d) V článku 14 se doplňuje nový 
odstavec 3b:
„3b. Do dvou let od vstupu směrnice 
.../.../ES kterou se mění směrnice 
2003/54/ES o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou v platnost schválí 
vnitrostátní regulační orgány návrhy 
podle odstavce 3a. Vnitrostátní regulační 
orgány zajistí, aby byla zavedena plná 
interoperabilita informačních a 
komunikačních systémů. Za tímto účelem 
mohou vydat obecné zásady a mohou také 
nařídit změnu návrhů podle odstavce 3a.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec v článku 14 směrnice 2003/54/ES)
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k předchozímu pozměňovacímu návrhu.

Pozměňovací návrh 320
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 e (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9e) V článku 14 se doplňuje nový 
odstavec 3c:
„3c. Před oznámením svého rozhodnutí 
ohledně návrhu podle odstavce 3 
informuje vnitrostátní regulační orgán, 
agenturu nebo, není-li agentura dosud 
v provozu, Komisi. Agentura nebo Komise 
zajistí, aby byly zavedeny informační a 
komunikační systémy, které napomohou 
rozvoji vnitřního trhu s energií, a 
nebudou vytvářet žádné technické 
překážky.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec v článku 14 směrnice 2003/54/ES)

Pozměňovací návrh 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 f (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9f) Čl. 14 odst. 4 se nahrazuje tímto:
„4. Členský stát uloží provozovateli 
distribuční soustavy, aby při spouštění 
výrobních zařízení dával přednost 
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zařízením využívajícím obnovitelné 
zdroje energie [...]nebo zařízením 
vyrábějícím současně elektřinu i teplo.

Or. en

(Úprava v jednom slově a zrušení dvou slov v čl. 14 odst. 4 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Aby bylo možné dosáhnout cíle, že 20 % energie v EU do roku 2020 bude pocházet 
z obnovitelných zdrojů, musí být zajištěn přednostní přístup do sítě energii z obnovitelných 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 322
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 f (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9f) Čl. 14 odst. 4 se nahrazuje tímto:

„4. Členský stát uloží provozovateli 
distribuční soustavy, aby při spouštění 
výrobních zařízení dával přednost 
novým výrobním zařízením s výjimkou 
případů, kdy by mohlo dojít k nesplnění 
technických požadavků na vyrovnávání 
nebo by byla ohrožena bezpečnost a 
spolehlivost sítě.“

Or. en

(Doplnění nového textu v čl. 14 odst. 4 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Nová výrobní zařízení musí mít prioritní přístup k síti, pokud s tím ovšem nejsou spojeny 
technické problémy spojené s vyrovnáváním kapacity. Členské státy tak budou moci 
dosáhnout svých cílů týkajících se energie z obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 323
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 g (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9g) V článku 14 se vkládá nový odstavec 
4a, který zní:
„4a. Členské státy budou rovněž 
podporovat rozvoj inteligentních měřidel a 
sítí, což bude povinností společností, které 
zajišťují distribuci elektřiny. Vnitrostátní 
regulační orgány mají odpovědnost za 
sledování tohoto rozvojového procesu a za 
stanovení společných standardů za tímto 
účelem.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec 4a v článku 14 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Členské státy by měly podporovat rozvoj inteligentních měřidel a sítí, zatímco vnitrostátní 
regulační orgány mají odpovědnost za sledování tohoto procesu.

Pozměňovací návrh 324
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 g (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9g) V článku 14 se vkládá nový odstavec 
4a, který zní:
„4a. Členské státy zajistí, aby do deseti let 
po vstupu směrnice .../.../ES kterou se 
mění směrnice 2003/54/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
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v platnost byla zavedena inteligentní 
měřidla a sítě, které budou široce využívat 
na spotřebitele orientované informační 
technologie, přičemž toto zavedení bude
povinností společností, které zajišťují 
distribuci elektřiny. Vnitrostátní regulační 
orgány stanoví do stanoveného data 
klouzavý program k zajištění souladu.“

Or. en

Odůvodnění

Evropská unie by měla členské státy podnítit k tomu, aby ve stanovené lhůtě zavedly 
inteligentní měřidla a sítě; z dostupných informací plyne, že spotřebitelé si budou mnohem 
lépe uvědomovat otázky spojené s energií, pokud budou mít více informací o své osobní 
spotřebě energie v reálném čase.

Pozměňovací návrh 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 h (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9h) V článku 14 se vkládá nový odstavec 
6a, který zní:
„6a. Provozovatelé přenosové soustavy 
budou podporovat zapojení velkých 
koncových spotřebitelů a subjektů 
sdružujících koncové spotřebitele a 
distribuované výrobce na rezervních a 
vyrovnávacích trzích, kdykoli mají svůj 
účel. Pokaždé, když mají nabídka na 
straně výroby a nabídka na straně 
poptávky stejnou cenu, přednost bude 
dána poptávce.“

Or. en
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(Doplnění nového odstavce 6a v článku 14 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Ke zvýšení energetické účinnosti je nezbytné, aby se spotřebitelé aktivně účastnili na trzích 
pomocných služeb, zejména pokud jsou schopni snížit poptávku v některých kritických 
momentech (přetížení, naléhavých situacích). Velcí koncoví spotřebitelé se takových trhů 
mohou účastnit. Malí spotřebitelé se nemohou takových trhů účastnit přímo, ledaže by někdo 
(například dodavatel) byl schopen sdružit velké množství malých spotřebitelů, a poté by mohl 
kontrolovat část jejich poptávky.

Pozměňovací návrh 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 i (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9i) V článku 14 se vkládá nový odstavec 
6b, který zní:
„6b. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, 
aby pravidla rovnováhy a tarify, které 
používají provozovatelé přenosové 
soustavy a provozovatelé distribuční 
soustavy, kdykoli mají svůj účel, byly 
harmonizovány do dvou let od vstupu 
směrnice .../.../ES kterou se mění 
směrnice 2003/54/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
v platnost. Zejména zajistí, aby velcí 
koncoví spotřebitelé a sdružení koncových 
spotřebitelů a distribuovaných výrobců 
účinně přispívali k poskytovaným 
rezervním a vyrovnávacím službám.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce 6b v článku 14 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 



AM\714880CS.doc 13/100 PE404.525v01-00
Externí překlad

CS

o vyrovnávacích službách“. Vzhledem k tomu, že harmonizace vyrovnávacích služeb je 
klíčovým prvkem řádného fungování vnitřního trhu, musí regulační orgány v těsné spolupráci 
s provozovateli přenosové soustavy a provozovateli distribuční soustavy prosazovat příslušný 
stupeň harmonizace a hledisko úrovně EU.

Pozměňovací návrh 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 j (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9j) V článku 14 se vkládá nový odstavec 
7a, který zní:
„7a. Měla by být upřednostňována 
elektřina z obnovitelných zdrojů, 
kombinovaná výroba tepla a elektřiny a 
další distribuovaná výroba, přičemž by 
náklady na připojení nových výrobců 
elektřiny z obnovitelných zdrojů a 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
měly být objektivní, transparentní a 
nediskriminační. Evropský srovnávací 
systém zajistí, aby neexistovaly překážky 
povzbuzování rozptýlené výroby.

Or. en

(Doplnění nového odstavce 7a v článku 14 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Náklady připojení nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, zejména 
pobřežní větrná zařízení a elektrárny na kombinovanou výrobu, mohou snížit zájem 
o investování. Je nezbytné stanovit jasné a spravedlivé tarify, které zohlední dodatečné 
přínosy těchto nových technologií.
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Pozměňovací návrh 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 k (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9k) V článku 14 se vkládá nový odstavec 
7b, který zní:

„7b. Financování provozovatelů 
distribuční soustavy se uskutečňuje 
nezávisle na výši jimi realizovaných 
prodejů, s využitím sazeb, které oddělují 
jejich rozpočet od spotřeby energie jejich 
zákazníky.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce 7b v článku 14 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Zásada „rozpojení“ je nezbytná k tomu, aby byla upřednostňována účinnost ve spotřebě. 
Odstraňuje pobídky pro vlastníky provozovatelů distribuční soustavy k tomu, aby zvyšovali 
své prodeje, jakkoli mají vazbu s horní částí dodavatelského řetězce na trhu s elektřinou. Tato 
zásada může být zavedena nezávisle na stavu oddělení provozovatelů distribuční soustavy.

Pozměňovací návrh 329
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je-li provozovatel distribuční soustavy 
součástí vertikálně integrovaného podniku, 
zajistí členské státy sledování činností 
provozovatele distribuční soustavy, aby 
nemohl svoji vertikální integraci využívat 
k narušování hospodářské soutěže. 

3. Je-li provozovatel distribuční soustavy 
složkou vertikálně integrovaného podniku, 
zajistí členské státy sledování činností 
provozovatele distribuční soustavy, aby 
nemohl svoji vertikální integraci využívat 
k narušování hospodářské soutěže. 
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Vertikálně integrovaní provozovatelé 
distribuční soustavy zejména nesmějí ve 
svých sděleních a v rámci péče o obchodní 
značku uvádět v omyl, pokud jde 
o oddělenou totožnost dodavatelské divize 
vertikálně integrovaného podniku.

Vertikálně integrovaní provozovatelé 
distribuční soustavy zejména nesmějí ve 
svých sděleních uvádět v omyl, pokud jde 
o oddělenou totožnost dodavatelské divize 
vertikálně integrovaného podniku.

Or. de

Pozměňovací návrh 330
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je-li provozovatel distribuční soustavy 
součástí vertikálně integrovaného podniku, 
zajistí členské státy sledování činností 
provozovatele distribuční soustavy, aby 
nemohl svoji vertikální integraci využívat 
k narušování hospodářské soutěže. 
Vertikálně integrovaní provozovatelé 
distribuční soustavy zejména nesmějí ve 
svých sděleních a v rámci péče o obchodní 
značku uvádět v omyl, pokud jde 
o oddělenou totožnost dodavatelské divize 
vertikálně integrovaného podniku.

3. Je-li provozovatel distribuční soustavy 
součástí vertikálně integrovaného podniku, 
zajistí členské státy sledování činností 
provozovatele distribuční soustavy, aby 
nemohl svoji vertikální integraci využívat 
k narušování hospodářské soutěže. 
Vertikálně integrovaní provozovatelé 
distribuční soustavy zejména nesmějí ve 
svých sděleních uvádět v omyl, pokud jde 
o oddělenou totožnost dodavatelské divize 
vertikálně integrovaného podniku.

Or. de

Pozměňovací návrh 331
Catherine Stihler, David Martin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li provozovatel distribuční soustavy 3. Je-li provozovatel distribuční soustavy 
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součástí vertikálně integrovaného podniku, 
zajistí členské státy sledování činností 
provozovatele distribuční soustavy, aby 
nemohl svoji vertikální integraci využívat 
k narušování hospodářské soutěže. 
Vertikálně integrovaní provozovatelé 
distribuční soustavy zejména nesmějí ve 
svých sděleních a v rámci péče o obchodní 
značku uvádět v omyl, pokud jde o 
oddělenou totožnost dodavatelské divize 
vertikálně integrovaného podniku.

součástí vertikálně integrovaného podniku, 
zajistí členské státy sledování činností 
provozovatele distribuční soustavy, aby 
nemohl svoji vertikální integraci využívat 
k narušování hospodářské soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Je věcí členských států, aby zaváděly opatření na zajištění účinného oddělení distribuce od 
jiných činností vertikálně integrovaných společností.

Pozměňovací návrh 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout obecné zásady 
zajišťující úplné a účinné dodržování 
ustanovení odstavce 2 provozovatelem 
distribuční soustavy, pokud jde o úplnou 
nezávislost provozovatele distribuční 
soustavy, nediskriminační chování a to, 
aby dodavatelské činnosti vertikálně 
integrovaného podniku nemohly 
protiprávně těžit ze své vertikální 
integrace. 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
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Odůvodnění

Podle tohoto ustanovení Evropská komise přijme obecné zásady postupem spolurozhodování, 
aby zajistila i) nezávislost provozovatele distribuční soustavy, ii) nediskriminační chování a 
iii) to, aby dodavatelské činnosti vertikálně integrovaného podniku nemohly protiprávně těžit 
ze své vertikální integrace. Všechna tato opatření musí být přijata se zapojením Rady a 
Evropského parlamentu, neboť nadužívání postupu projednávání ve výborech by mohlo posílit 
právní nejistotu.

Pozměňovací návrh 333
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout obecné zásady 
zajišťující úplné a účinné dodržování 
ustanovení odstavce 2 provozovatelem 
distribuční soustavy, pokud jde o úplnou 
nezávislost provozovatele distribuční 
soustavy, nediskriminační chování a to, 
aby dodavatelské činnosti vertikálně 
integrovaného podniku nemohly 
protiprávně těžit ze své vertikální 
integrace. 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 může mít dalekosáhlé důsledky. Toto zásadní ustanovení 
ovlivňuje podstatu ustanovení o oddělení, které platí pro provozovatele distribuční soustavy. 
„Regulativní postup s kontrolou“, navržený Komisí jako prostředek k regulaci těchto oblastí, 
by omezil vliv Evropského parlamentu.

Výsledkem by bylo, že by Komise přenesla zásadní rozhodnutí z postupu, jenž je plně 
demokratický, do postupu projednávání ve výborech.
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Pozměňovací návrh 334
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout obecné zásady 
zajišťující úplné a účinné dodržování 
ustanovení odstavce 2 provozovatelem 
distribuční soustavy, pokud jde o úplnou 
nezávislost provozovatele distribuční 
soustavy, nediskriminační chování a to, 
aby dodavatelské činnosti vertikálně 
integrovaného podniku nemohly 
protiprávně těžit ze své vertikální 
integrace. 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 může mít dalekosáhlé důsledky. Toto zásadní ustanovení 
ovlivňuje podstatu ustanovení o oddělení, které platí pro provozovatele distribuční soustavy. 
„Regulativní postup s kontrolou“, navržený Komisí jako prostředek k regulaci těchto oblastí, 
by omezil vliv Evropského parlamentu.

Výsledkem by bylo, že by Komise přenesla zásadní rozhodnutí z postupu, jenž je řádně 
demokratický, do postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 335
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 15 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout obecné zásady 
zajišťující úplné a účinné dodržování 
ustanovení odstavce 2 provozovatelem 
distribuční soustavy, pokud jde o úplnou 
nezávislost provozovatele distribuční 
soustavy, nediskriminační chování a to,
aby dodavatelské činnosti vertikálně 
integrovaného podniku nemohly 
protiprávně těžit ze své vertikální 
integrace. 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

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 dotčeno i 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 336
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout obecné zásady 
zajišťující úplné a účinné dodržování 
ustanovení odstavce 2 provozovatelem 
distribuční soustavy, pokud jde o úplnou 
nezávislost provozovatele distribuční 
soustavy, nediskriminační chování a to, 
aby dodavatelské činnosti vertikálně 
integrovaného podniku nemohly 
protiprávně těžit ze své vertikální 

vypouští se
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integrace. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 27b odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Udělit Komisi tak rozsáhlou pravomoc, aby vydala obecné zásady týkající se provozovatelů 
soustav uplatněním regulativního postupu s kontrolou, by bylo nedemokratické, a z tohoto 
důvodu by to mělo být odmítnuto.

Pozměňovací návrh 337
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(4a) Členské státy se mohou rozhodnout 
nepoužít odstavce 1–4 pro vertikálně 
integrované podniky, které dodávají 
elektřinu méně než 100 000 připojeným 
spotřebitelům nebo izolovaným sítím.“

Or. de

Pozměňovací návrh 338
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(4a) Členské státy se na základě 
vlastního uvážení rozhodnou, zda 
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nepoužijí odstavce 1–4 pro vertikálně 
integrované podniky, které dodávají 
elektřinu méně než 100 000 připojeným 
spotřebitelům nebo izolovaným sítím.“

Or. de

Pozměňovací návrh 339
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(4a) Členské státy se mohou rozhodnout 
nepoužít odstavce 1–4 pro vertikálně 
integrované podniky, které dodávají 
elektřinu méně než 100 000 připojeným 
spotřebitelům nebo izolovaným sítím.“

Or. de

Pozměňovací návrh 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Čl. 19 odst. 3 se nahrazuje tímto:
„3. Elektroenergetické podniky vedou ve 
svém vnitřním účetnictví odděleně své 
přenosové a distribuční činnosti tak, jak 
by to bylo požadováno, kdyby dotyčné 
činnosti prováděly samostatné podniky, 
s cílem zamezit diskriminaci, 
vzájemnému subvencování a narušování 
hospodářské soutěže. Mohou rovněž vést 
účetnictví, které může být 
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konsolidované, o všech elektrizačních 
činnostech, které se netýkají přenosu ani 
distribuce. Do 1. července 2007 musí vést 
oddělené účetnictví pro činnosti v oblasti 
dodávek pro oprávněné zákazníky a pro 
neoprávněné zákazníky. Výnosy 
z vlastnictví přenosové nebo distribuční 
soustavy se v účetnictví vykazují 
odděleně. Případně vedou konsolidované 
účetnictví pro ostatní neelektrizační 
činnosti. Vnitřní účetnictví zahrne 
rozvahu a výsledovku pro každou 
činnost.“

Or. en

(Úprava v jednom slově („všech“) v čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

V návaznosti na růst nadnárodních elektroenergetických společností v Evropě je nezbytné, 
aby bylo uvedeno, že se zveřejňuje samostatné účetnictví u každé vnitrostátní 
elektroenergetické společnosti a nezahrnuje se do účetnictví mateřské společnosti.

Pozměňovací návrh 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 19 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) V článku 19 se doplňuje odstavec 
4a, který zní:
„4a. Členské státy přijmou v souvislosti se 
zařízením na výrobu elektřiny oddělené 
účetnictví pro financování budoucího 
vyřazení z provozu tohoto zařízení nebo 
činností spojených s nakládáním 
s odpady. Výnosy pro tyto budoucí 
činnosti by měly být pod kontrolou 
nezávislého vnitrostátního orgánu či 
společnosti s oddělenou správou nebo 
v zástavě u těchto subjektů, nikoli však 
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pod kontrolou nebo v zástavě samotného 
zařízení na výrobu elektřiny nebo 
vlastníka tohoto zařízení.“

Or. en

(Doplnění jednoho odstavce v článku 19 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Členské státy přijaly odlišné způsoby finančního řízení fondů na vyřazení 
elektroenergetického zařízení z provozu. Různé činnosti týkající se výroby elektřiny a s ní 
souvisejících palivových zdrojů si vyžádají řadu prací po uzavření tohoto zařízení. S ohledem 
na zásadu, že znečišťovatel platí, je nezbytné, aby provozovatel prokázal, že prostředky na 
financování nákladů spojených s uzavřením zařízení jsou shromažďovány již během fáze 
životnosti tohoto zařízení.

Pozměňovací návrh 342
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy může odmítnout 
přístup, pokud postrádá nezbytnou 
dostupnou kapacitu. Pro takové 
odmítnutí musí být řádně podložené 
důvody založené na objektivních, 
technicky a ekonomicky 
ospravedlnitelných kritériích. Vnitrostátní 
regulační orgán zajistí, aby se tato kritéria 
používala soudržně a aby uživatel 
soustavy, kterému byl odmítnut přístup, 
měl právo na odvolání. Vnitrostátní 
regulační orgán zajistí, aby provozovatel 
přenosové nebo distribuční soustavy 
poskytl náležité informace o opatřeních, 
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která budou nezbytná k posílení 
soustavy. Osobě požadující takové 
informace může být účtován přiměřený 
poplatek odrážející náklady na jejich 
poskytnutí.“

Or. en

(Doplňuje nový text v čl. 20 odst. 2 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Každé odmítnutí přístupu by měl učinit provozovatel soustavy a toto odmítnutí by mělo být 
založeno na řádně odůvodněných, technicky a ekonomicky ospravedlnitelných kritériích. 
Odmítnutí by mělo být podložené pouze tehdy, existuje-li nedostatečná fyzicky dostupná 
kapacita. Regulační orgán by měl mít povinnost zajistit, aby se kritéria pro odmítnutí přístupu 
používala soudržně, a rovněž k doporučení investic týkajících se kapacity nebo připojení za 
účelem zlepšení poskytování připojení tam, kde je to ekonomicky ospravedlnitelné.

Pozměňovací návrh 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 d (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11d) Vkládá se nový článek 20a, který 
zní:

„Článek 20a

Sdružování koncových spotřebitelů

1. Dodavatelé mohou sdružovat poptávku 
koncových spotřebitelů s cílem učinit 
nabídku na straně poptávky za 
maloobchodní spotřebitele přímo na 
organizovaných trzích, včetně 
vyrovnávacích trhů.

2. Členské státy mohou povolit sdružování 
koncových spotřebitelů nezávisle na 
dodavateli s cílem učinit nabídku na 
straně poptávky za maloobchodní 
spotřebitele přímo na organizovaných 
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trzích, včetně vyrovnávacích trhů.
3. Členské státy nebo vnitrostátní 
regulační orgány mohou omezit 
odpovědnost dodavatelských či jiných než 
dodavatelských subjektů provádějících 
sdružování s cílem učinit nabídku na 
straně poptávky na vyrovnávacích trzích 
do výše objemu poptávky nasmlouvané 
v daném členském státě.“

Or. en

(Doplnění nového článku 20a do Směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Zapojení poptávky na trzích s elektřinou, včetně velkoobchodních a vyrovnávacích trhů, je 
zásadním krokem ke zlepšení energetické účinnosti a ke snížení tržní síly zavedených výrobců. 
Malí spotřebitelé však nemají možnost zapojit se jednotlivě do těchto trhů. Možnost 
sdružování koncových spotřebitelů za účelem předložení nabídky na straně poptávky za 
maloobchodní spotřebitele přímo na organizovaných trzích je významným krokem směřujícím 
ke zvýšení účinnosti vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 344
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 e (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11e) V článku 21 se doplňuje nový 
odstavec 2a, který zní:
„2a. Oprávnění zákazníci mají právo 
uzavírat smlouvy souběžně s několika 
dodavateli.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec 2a v článku 21 směrnice 2003/54/ES)
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Odůvodnění

Spotřebitelé musí mít právo uzavírat smlouvy souběžně s několika dodavateli.

Pozměňovací návrh 345
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 e (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11e) V článku 21 se doplňuje nový 
odstavec 2a, který zní:
„2a. V případech selhání trhu mohou 
členské státy zavést nezbytná a přiměřená 
přechodná opatření pro hospodářské 
subjekty s vysokou spotřebou energie, jak 
stanoví čl. 17 odst. 1 písm. a) směrnice 
2003/96/ES, aby jim umožnily přizpůsobit 
se budoucímu plně konkurenčnímu 
prostředí.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec 2a do článku 21 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

U společností vyrábějících v EU zboží při vysoké spotřebě energie, je cena elektřiny zdrojem 
konkurenční nevýhody. Tyto společnosti nemají jinou možnost, než uspokojit svou potřebu 
nákupem elektřiny na liberalizovaných trzích s elektřinou, za ceny, které dosud neodrážejí 
řádnou a spravedlivou hospodářskou soutěž. Přechodná opatření umožní přístup k elektřině, 
za cenu stanovenou konkurenčně, subjektům s vysokou spotřebou energie, dokud nebudou 
plně realizována opatření týkající se oddělení, nezačnou plně fungovat nezávislé vnitrostátní 
regulační orgány a trh EU není plně konkurenční.
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Pozměňovací návrh 346
Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 e (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11e) V článku 21 se doplňuje nový 
odstavec 2a, který zní:
„2a. Agentura provádí v reálném čase 
sledování všech organizovaných 
velkoobchodních trhů s elektřinou 
vytvořených v Unii, Evropském 
hospodářském prostoru a v sousedních 
zemích za účelem odhalení zneužívání 
tržní síly nebo deformace trhu a s cílem 
podpořit zvýšení účinnosti vnitřního 
trhu.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec 2a v článku 21 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Sledování trhu je účinným nástrojem k odhalení zneužívání tržní síly. Je třeba zajistit, aby 
sledování vnitrostátních trhů prováděly vnitrostátní regulační orgány podle harmonizovaných 
kritérií a metodiky. Velmi často však vnitrostátní regulační orgány nemají potřebné zdroje ke 
trvalému sledování trhů v reálném čase, a opírají se tudíž o měsíční nebo dokonce roční 
analýzy. Agentura by měla mít k dispozici nezbytné zdroje k plnění tohoto klíčového úkolu.

Pozměňovací návrh 347
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 f (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek – 22 –a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11f) Za článkem 22 se doplňuje nový 
článek 22 –a, který zní:
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„Článek 22 –a

Měření
1. Koncoví spotřebitelé mají právo vlastnit 
nebo si pronajímat od jakéhokoli 
dodavatelského nebo distribučního 
podniku vlastní měřidlo, a to do šesti let 
od vstupu směrnice .../.../ES kterou se 
mění směrnice 2003/54/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
v platnost.
2. Do šesti let od vstupu směrnice .../.../ES 
kterou se mění směrnice 2003/54/ES 
o společných pravidlech pro vnitřní trh 
s elektřinou v platnost musí být všichni 
spotřebitelé elektřiny vybaveni 
obousměrným elektronickým měřidlem.
3. Členské státy mohou dodavateli 
poslední instance uložit, aby svým 
zákazníkům zajistil obousměrné 
elektronické měřidlo.
4. Členské státy zajistí, aby byly 
vypracovány a zveřejněny normy 
stanovující minimální technické řešení a 
provozní požadavky na měřidla podle 
směrnice 2004/22/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 31. března 
2004 o měřicích přístrojích1. Tyto 
technické předpisy zabezpečí 
interoperabilitu systémů a musí být 
objektivní a nediskriminační. Uvedené 
předpisy oznamuje členský stát Komisi
v souladu s článkem 8 směrnice 98/34/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
22. června 1998 o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických 
předpisů2.“
1       Úř. věst. L 135, 30.4.2004, s. 1.
2       Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

Or. en

(Vkládá nový článek 22a ve směrnici 2003/54/ES)
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Odůvodnění

Obousměrná elektronická měřidla (inteligentní měřidla) jsou základním stavebním kamenem 
moderní energetické soustavy. Umožní aktivní interakci mezi zákazníkem a dodavatelem, a 
tím celkové zvýšení účinnosti. Poskytují přesnější informace spotřebitelům, dodavatelům a 
provozovatelům distribuční soustavy – zvyšují informovanost spotřebitelů o využití energie, 
dodavatelům umožňují optimalizovat smlouvy a nabídky a poskytují cenné údaje pro 
plánování a provozování distribučních sítí.

Pozměňovací návrh 348
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Článek 22 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí jediný 
vnitrostátní regulační orgán.

1. Každý členský stát určí jediný 
vnitrostátní regulační orgán.

2. Členské státy musejí zaručit nezávislost 
regulačního orgánu a zajistit, aby své 
pravomoci vykonával nestranně a 
průhledně. Za tímto účelem musí členský 
stát zajistit, aby při výkonu regulačních 
úkolů svěřených touto směrnicí byl 
regulační orgán právně odlišený od 
jakéhokoli jiného veřejného či soukromého 
subjektu a byl na něm funkčně nezávislý a 
aby jeho zaměstnanci a osoby pověřené 
jeho řízením jednali nezávisle na 
jakýchkoli tržních zájmech a aby
nevyhledávali ani nepřijímali pokyny od 
žádných vládních ani jiných veřejných či 
soukromých subjektů.

2. Členské státy musejí zaručit nezávislost 
regulačního orgánu a zajistit, aby své 
pravomoci vykonával nestranně a 
průhledně. Za tímto účelem musí členský 
stát zajistit, aby při výkonu regulačních 
úkolů svěřených touto směrnicí a 
souvisejícími právními předpisy byl 
regulační orgán

a) právně odlišený od jakéhokoli jiného 
veřejného či soukromého subjektu a byl na 
něm funkčně nezávislý,
b) jeho zaměstnanci a osoby pověřené jeho 
řízením jednali nezávisle na jakýchkoli 
tržních zájmech,

c) jeho zaměstnanci a osoby pověřené 
jeho řízením při výkonů svých 
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regulačních úkolů nevyhledávali ani 
nepřijímali přímé pokyny od žádných 
vládních ani jiných veřejných či 
soukromých subjektů, aniž by tím byla 
dotčena jejich případná těsná spolupráce 
s dalšími příslušnými vnitrostátními 
orgány.

3. Za účelem ochrany nezávislosti 
regulačního orgánu musejí členské státy 
zajistit zejména:

3. Za účelem ochrany nezávislosti 
regulačního orgánu musejí členské státy 
zajistit zejména:

a) aby měl regulační orgán právní 
subjektivitu, rozpočtovou autonomii a 
odpovídající lidské i finanční zdroje pro 
výkon svých povinností;

a) aby regulační orgán mohl přijímat 
autonomní rozhodnutí, nezávislá na 
jakémkoli jiném politickém orgánu, a měl 
autonomii v plnění rozpočtu a odpovídající 
lidské i finanční zdroje pro výkon svých 
povinností,

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
pevně stanovenou dobu, kterou není 
možné prodloužit, o délce nejméně pěti let 
a aby bylo možné jej z funkce odvolat 
během jeho funkčního období, pouze 
pokud již neplní podmínky stanovené 
v tomto článku nebo se dopustilo vážného 
pochybení.

b) aby bylo jeho vrcholové vedení 
jmenováno na dobu nejméně pěti let a aby 
bylo možné jej z funkce odvolat během 
jeho funkčního období, pouze pokud již 
neplní podmínky stanovené v tomto článku 
nebo se dopustilo vážného pochybení podle 
vnitrostátního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Článek 22 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí jediný 
vnitrostátní regulační orgán.

1. Každý členský stát určí, pro 
zastupování a kontaktní účely na úrovni 
Společenství, jediný vnitrostátní regulační 
orgán.

2. Členské státy musejí zaručit nezávislost 
regulačního orgánu a zajistit, aby své 
pravomoci vykonával nestranně a 
průhledně. Za tímto účelem musí členský 

2. Členské státy musejí zaručit nezávislost 
regulačního orgánu a zajistit, aby své 
pravomoci vykonával nestranně a 
průhledně. Za tímto účelem musí členský 
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stát zajistit, aby při výkonu regulačních 
úkolů svěřených touto směrnicí byl 
regulační orgán právně odlišený od 
jakéhokoli jiného veřejného či soukromého 
subjektu a byl na něm funkčně nezávislý a 
aby jeho zaměstnanci a osoby pověřené 
jeho řízením jednali nezávisle na 
jakýchkoli tržních zájmech a aby
nevyhledávali ani nepřijímali pokyny od 
žádných vládních ani jiných veřejných či 
soukromých subjektů.

stát zajistit, aby při výkonu regulačních 
úkolů svěřených touto směrnicí a 
souvisejícími právními předpisy byl 
regulační orgán

a) právně odlišený od jakéhokoli jiného 
veřejného či soukromého subjektu a byl na 
něm funkčně nezávislý,
b) jeho zaměstnanci a osoby pověřené jeho 
řízením jednali nezávisle na jakýchkoli 
tržních zájmech,
c) jeho zaměstnanci a osoby pověřené 
jeho řízením při výkonů svých 
regulačních úkolů nevyhledávali ani 
nepřijímali přímé pokyny od žádných 
vládních ani jiných veřejných či 
soukromých subjektů, aniž by tím byla 
dotčena jejich případná těsná spolupráce 
s dalšími příslušnými vnitrostátními 
orgány.

3. Za účelem ochrany nezávislosti 
regulačního orgánu musejí členské státy 
zajistit zejména:

3. Za účelem ochrany nezávislosti 
regulačního orgánu musejí členské státy 
zajistit zejména:

a) aby měl regulační orgán právní 
subjektivitu, rozpočtovou autonomii a 
odpovídající lidské i finanční zdroje pro 
výkon svých povinností;

a) aby regulační orgán mohl přijímat 
autonomní rozhodnutí, nezávislá na 
jakémkoli jiném politickém orgánu, a měl 
autonomii v plnění rozpočtu a odpovídající 
lidské i finanční zdroje pro výkon svých 
povinností,

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
pevně stanovenou dobu, kterou není 
možné prodloužit, o délce nejméně pěti let 
a aby bylo možné jej z funkce odvolat 
během jeho funkčního období, pouze 
pokud již neplní podmínky stanovené 
v tomto článku nebo se dopustilo vážného 
pochybení.

b) aby bylo jeho vrcholové vedení 
jmenováno na dobu nejméně pěti let a aby 
bylo možné jej z funkce odvolat během 
jeho funkčního období, pouze pokud již 
neplní podmínky stanovené v tomto článku 
nebo se dopustilo vážného pochybení podle 
vnitrostátního práva.

Or. en
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Odůvodnění

V bodě odůvodnění by se odráželo, že závazek jmenovat jediný vnitrostátní regulační orgán 
není v nesouladu s existenci více regulátorů v jednom členském státě na federální/regionální 
úrovni. Je k tomu nezbytná další reflexe a diskuse, zejména s ohledem na zajištění souladu 
s článkem 22c; v otázce více regulátorů se očekává vstup ze strany členských států / Cion.

Rozumí se, že schválení rozpočtu regulátora není na překážku rozpočtové autonomii.

Pozměňovací návrh 350
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 a – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aby měl regulační orgán právní 
subjektivitu, rozpočtovou autonomii a 
odpovídající lidské i finanční zdroje pro 
výkon svých povinností;

a) aby měl regulační orgán právní 
subjektivitu, finanční autonomii a 
odpovídající lidské i finanční zdroje pro 
výkon svých povinností;

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgán musí být nezávislý na společnostech i vládách, dokonce i tehdy, 
pokud stát vlastní část výrobní společnosti. Kromě toho lze funkční autonomii vnitrostátního 
regulačního orgánu omezit jeho rozpočtovým spojením se státem. Pak musí mít vnitrostátní 
regulační orgán prostředky, které nezávisí na rozpočtu státu. Je proto nezbytné nahradit 
pojem „rozpočtová autonomie“ (nejasný, pokud jde o závislost ve vztahu ke státnímu 
rozpočtu) pojmem „finanční autonomie“.

Pozměňovací návrh 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 a – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
pevně stanovenou dobu, kterou není 
možné prodloužit, o délce nejméně pěti let 
a aby bylo možné jej z funkce odvolat 
během jeho funkčního období, pouze 
pokud již neplní podmínky stanovené 
v tomto článku nebo se dopustilo vážného 
pochybení.

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
dobu nejméně pěti let, kterou je možné 
jednou prodloužit až na dobu deseti let, 
kterou již není možné prodloužit, a aby 
bylo možné jej z funkce odvolat během 
jeho funkčního období, pouze pokud již 
neplní podmínky stanovené v tomto článku 
nebo se dopustilo vážného pochybení.

Or. en

Odůvodnění

Pětiletou lhůtu úředníka vnitrostátního regulačního orgánu by mělo být možné jednou 
prodloužit, a to s ohledem na dlouhodobou povahu na trhu s elektřinou a potřebu jeho 
stabilizace. Delší jmenování by nebyla možná.

Pozměňovací návrh 352
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
pevně stanovenou dobu, kterou není 
možné prodloužit, o délce nejméně pěti let 
a aby bylo možné jej z funkce odvolat 
během jeho funkčního období, pouze 
pokud již neplní podmínky stanovené 
v tomto článku nebo se dopustilo vážného 
pochybení.

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
pevně stanovenou dobu o délce pěti let, 
kterou je možné jednou prodloužit, nebo 
na pevně stanovenou dobu nejvíce deseti 
let, kterou není možné prodloužit, a aby 
bylo možné jej z funkce odvolat během 
jeho funkčního období, pouze pokud již 
neplní podmínky stanovené v tomto článku 
nebo se dopustilo vážného pochybení.

Or. de

Odůvodnění

Bude-li regulátorovi poskytnuta doba pěti let, měl by mít možnost tuto dobu prodloužit 
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o dalších nejvýše pět let, neboť trh s elektřinou obecně vyžaduje dlouhodobá rozhodnutí a 
určitou stabilitu. Delší dobu by nemělo být možné prodloužit.

Pozměňovací návrh 353
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
pevně stanovenou dobu, kterou není 
možné prodloužit, o délce nejméně pěti let 
a aby bylo možné jej z funkce odvolat 
během jeho funkčního období, pouze 
pokud již neplní podmínky stanovené 
v tomto článku nebo se dopustilo vážného 
pochybení.

(b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
dobu o délce nejméně pěti let, kterou je 
možné jednou prodloužit, a aby bylo 
možné jej z funkce odvolat během jeho 
funkčního období, pouze pokud již neplní 
podmínky stanovené v tomto článku nebo 
se dopustilo vážného pochybení.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
pevně stanovenou dobu, kterou není 
možné prodloužit, o délce nejméně pěti let 
a aby bylo možné jej z funkce odvolat 
během jeho funkčního období, pouze 
pokud již neplní podmínky stanovené 
v tomto článku nebo se dopustilo vážného 
pochybení.

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
dobu nejméně pěti let, kterou je možné 
jednou prodloužit až na dobu deseti let, 
kterou již není možné prodloužit, a aby 
bylo možné jej z funkce odvolat během 
jeho funkčního období, pouze pokud již 
neplní podmínky stanovené v tomto článku 
nebo se dopustilo vážného pochybení.

Or. en
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Odůvodnění

Pětiletou lhůtu úředníka vnitrostátního regulačního orgánu by mělo být možné jednou 
prodloužit, a to s ohledem na dlouhodobou povahu na trhu s elektřinou a potřebu jeho 
stabilizace. Delší jmenování by nebyla možná.

Pozměňovací návrh 355
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
pevně stanovenou dobu, kterou není 
možné prodloužit, o délce nejméně pěti let 
a aby bylo možné jej z funkce odvolat 
během jeho funkčního období, pouze 
pokud již neplní podmínky stanovené 
v tomto článku nebo se dopustilo vážného 
pochybení.

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
pevně stanovenou dobu o délce nejméně 
pěti let, kterou je možné jednou 
prodloužit; pokud je vedení tvořeno 
několika osobami, mohou být případně 
tyto osoby jmenovány v různém čase; 
vedení je možné z funkce odvolat během 
jeho funkčního období, pouze pokud již 
neplní podmínky stanovené v tomto článku 
nebo se dopustilo vážného pochybení.

Or. en

Odůvodnění

Činnost regulačního orgánu vyžaduje kontinuitu. Existuje-li ve společnosti výkonná rada 
(výbor) sestávající z několika osob, mohou být tyto osoby jmenovány v rozdílném čase s cílem 
zajistit kontinuitu jejich činnosti. Možnost opětovného jmenování by umožnila, aby 
pokračoval déle pracovní poměr nejlepších regulátorů, kteří mají odpovědnost za delší 
období (což je významné zejména u malých zemí).

Pozměňovací návrh 356
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 a – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
pevně stanovenou dobu, kterou není 
možné prodloužit, o délce nejméně pěti let 
a aby bylo možné jej z funkce odvolat 
během jeho funkčního období, pouze 
pokud již neplní podmínky stanovené 
v tomto článku nebo se dopustilo vážného 
pochybení.

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
pevně stanovenou dobu o délce nejméně 
pěti let, tato doba však bude v každém 
případě přesahovat dobu úřadu poslanců 
příslušného vnitrostátního parlamentu; 
vedení je možné z funkce odvolat během 
jeho funkčního období, pouze pokud již 
neplní podmínky stanovené v tomto článku 
nebo se dopustilo vážného pochybení.

Or. en

Odůvodnění

V činnosti regulačního orgánu by měl být omezen politický vliv. Termín, kdy se obnovuje 
regulační rada (vedení orgánu), by se měl lišit od doby všeobecných voleb.

Pozměňovací návrh 357
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 a – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ba) rozpočtová potřeba regulačního 
orgánu je kryta přímými poplatky 
účtovanými regulovaným 
provozovatelům.“

Or. en

Odůvodnění

Skutečná nezávislost regulačního orgánu je zajištěna poskytováním nezávislých zdrojů 
rozpočtových příjmů pro jeho činnost namísto přidělení finančních prostředků ze státního 
rozpočtu.
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Pozměňovací návrh 358
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Článek 22 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíle politiky regulačního orgánu Obecné cíle regulačního orgánu

Při plnění svých regulačních úkolů 
specifikovaných v této směrnici přijme 
regulační orgán veškerá přiměřená opatření 
k dosažení těchto cílů:

Při plnění svých regulačních úkolů 
specifikovaných v této směrnici přijme 
regulační orgán, v rámci svých úkolů a 
pravomocí stanovených v článku 22c a 
případně v těsné spolupráci s dalšími 
příslušnými vnitrostátními orgány a aniž 
by byly dotčeny jejich pravomoci veškerá 
přiměřená opatření v souladu s těmito cíli:

a) podpora – v těsné spolupráci 
s agenturou, regulačními orgány ostatních 
členských států a s Komisí –
konkurenceschopného, bezpečného 
a environmentálně udržitelného vnitřního 
trhu s elektřinou v rámci Společenství a 
účinné otevření trhu pro všechny 
spotřebitele a dodavatele ve Společenství;

a) podpora – v těsné spolupráci 
s agenturou, regulačními orgány ostatních 
členských států a s Komisí –
konkurenceschopného, bezpečného 
a environmentálně udržitelného vnitřního 
trhu s elektřinou v rámci Společenství a 
účinné otevření trhu pro všechny 
spotřebitele a dodavatele ve Společenství;

b) rozvoj konkurenceschopných a řádně 
fungujících regionálních trhů v rámci 
Společenství k dosažení cíle uvedeného 
v písmenu a); 

b) rozvoj konkurenceschopných a řádně 
fungujících regionálních trhů v rámci 
Společenství k dosažení cíle uvedeného 
v písmenu a);

c) potlačení omezení bránících 
obchodování s elektřinou mezi členskými 
státy, mimo jiné rozvoj vhodné 
přeshraniční přenosové kapacity 
k uspokojení poptávky, posilování 
integrace vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku elektřiny po celém 
Společenství;

c) potlačení omezení bránících 
obchodování s elektřinou mezi členskými 
státy, mimo jiné rozvoj vhodné 
přeshraniční přenosové kapacity 
k uspokojení poptávky a posilování 
integrace vnitrostátních trhů, která může 
usnadnit tok elektřiny po celém 
Společenství;

d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti, adekvátnosti 
soustavy a výzkumu a inovací zaměřených 
na uspokojení poptávky a rozvoj 
inovačních obnovitelných a 
nízkouhlíkových technologií, a to jak 

d) podpora rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných 
nediskriminačních soustav i adekvátnosti 
soustavy;
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v krátkodobém, tak dlouhodobém 
horizontu;

da) usnadnění přístupu do sítě novým 
výrobním kapacitám, zejména 
odstraňování překážek, které by mohly 
bránit přístupu nových účastníků na trhu;

e) zajištění toho, aby byly provozovatelům 
sítí poskytovány odpovídající pobídky, jak 
krátkodobě, tak dlouhodobě, ke zvyšování 
výkonnosti sítí a k podpoře integrace trhu;

e) zajištění toho, aby byly provozovatelům 
sítí poskytovány vhodné pobídky, jak 
krátkodobě, tak dlouhodobě, ke zvyšování 
výkonnosti sítí a k podpoře integrace trhu;

f) zajištění účinného fungování příslušného 
vnitrostátního trhu a podpora účinné 
hospodářské soutěže ve spolupráci 
s orgány pro hospodářskou soutěž.

f) zajištění účinného fungování příslušného 
vnitrostátního trhu a podporování účinné 
hospodářské soutěže;

fa) přispívání k vysokým standardům 
univerzální a veřejné služby ve vztahu 
k elektřině, ochraně ohrožených 
zákazníků a účinnosti opatření na 
ochranu spotřebitele stanovených 
v příloze A.

Or. en

Odůvodnění

V řadě těchto oblastí nemá vnitrostátní regulátor žádné pravomoci, případně jsou jeho 
pravomoci omezené. Mělo by proto být jasně stanoveno, že vnitrostátní regulační orgán jedná 
„v souladu s“ těmito „obecnými cíli“, aby bylo jasně řečeno, že není primárním orgánem, 
který je má dosáhnout.

V návaznosti na to byla provedena u některých činností změna ze „zajištění“ na pouze 
„přispívaní“.

Pozměňovací návrh 359
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Článek 22 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění svých regulačních úkolů 
specifikovaných v této směrnici přijme 

Aby se zajistila účinná a nenarušená 
hospodářská soutěž v dodávkách elektřiny 



AM\714880CS.doc 39/100 PE404.525v01-00
Externí překlad

CS

regulační orgán veškerá přiměřená opatření 
k dosažení těchto cílů::

a zajistilo se, aby sítě pro dodávky 
elektřiny fungovaly způsobem, který je 
přizpůsoben dlouhodobému horizontu, je 
účinný a spolehlivý, jsou 
elektroenergetické sítě regulovány. Do té 
míry, v jaké nejsou plněním úkolů 
stanovených touto směrnicí pověřeny jiné 
vnitrostátní orgány, zejména orgány pro 
hospodářskou soutěž, přijme regulační 
orgán veškerá přiměřená opatření 
k dosažení těchto cílů:

a) podpora – v těsné spolupráci 
s agenturou, regulačními orgány 
ostatních členských států a s Komisí –
konkurenceschopného, bezpečného 
a environmentálně udržitelného vnitřního 
trhu s elektřinou v rámci Společenství a 
účinné otevření trhu pro všechny 
spotřebitele a dodavatele ve Společenství;
b) rozvoj konkurenceschopných a řádně 
fungujících regionálních trhů v rámci 
Společenství k dosažení cíle uvedeného 
v písmenu a);

a) rozvoj konkurenceschopných a řádně 
fungujících regionálních trhů v rámci 
Společenství k účinnému otevření trhu 
pro všechny spotřebitele a dodavatele 
prostřednictvím vhodného přístupu 
k přeshraniční síti a systémů využívání 
sítě;

c) potlačení omezení bránících 
obchodování s elektřinou mezi členskými 
státy, mimo jiné rozvoj vhodné 
přeshraniční přenosové kapacity 
k uspokojení poptávky, posilování 
integrace vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku elektřiny po celém 
Společenství;

b) rozvoj vhodné přeshraniční přenosové 
kapacity k uspokojení poptávky, posilování 
integrace vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku elektřiny po celém 
Společenství s cílem potlačit omezení 
bránící obchodování s elektřinou mezi 
členskými státy a zajistit kapacity pro 
propojení v rámci regionu a případně 
v sousedních regionech na úrovni, která 
umožní účinný rozvoj hospodářské 
soutěže;

d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti, adekvátnosti 
soustavy a výzkumu a inovací zaměřených 
na uspokojení poptávky a rozvoj 
inovačních obnovitelných a 
nízkouhlíkových technologií, a to jak 
v krátkodobém, tak dlouhodobém 
horizontu;
e) zajištění toho, aby byly provozovatelům c) zajištění toho, aby byly provozovatelům 
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sítí poskytovány odpovídající pobídky, jak 
krátkodobě, tak dlouhodobě, ke zvyšování 
výkonnosti sítí a k podpoře integrace trhu;

sítí poskytovány odpovídající pobídky, jak 
krátkodobě, tak dlouhodobě, ke zvyšování 
výkonnosti sítí a k podpoře integrace trhu;

f) zajištění účinného fungování 
příslušného vnitrostátního trhu a podpora 
účinné hospodářské soutěže ve spolupráci 
s orgány pro hospodářskou soutěž.

d) zajištění včasného začlenění uživatelů 
sítě.

Or. de

Odůvodnění

V řadě členských států mají pravomoc zasahovat v oblastech hospodářské soutěže orgány pro 
hospodářskou soutěž. Jiné členské státy naopak pověřily touto odpovědností regulační 
orgány. Uvedené formulace ve výčtu úkolu musí být přiměřené pro jakoukoli formu 
organizace, aby se předešlo pozitivním či negativním střetům zájmů na domácí úrovni. Úkol 
zajistit, aby tento trh fungoval účinně a aby byla účinná hospodářská soutěž, by měl být 
uveden ve výčtu na počátku.

Pozměňovací návrh 360
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Článek 22 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění svých regulačních úkolů 
specifikovaných v této směrnici přijme
regulační orgán veškerá přiměřená opatření 
k dosažení těchto cílů:

Regulace elektroenergetických sítí se 
provádí za účelem zajištění účinné a 
nenarušené hospodářské soutěže 
v dodávkách elektřiny a zajištění toho, aby 
sítě pro dodávky elektřiny fungovaly 
způsobem, který je přizpůsoben 
dlouhodobému horizontu, je účinný a 
spolehlivý. Do té míry, v jaké nejsou 
plněním úkolů stanovených touto 
směrnicí pověřeny jiné vnitrostátní 
orgány, zejména orgány pro 
hospodářskou soutěž, přijme regulační 
orgán veškerá přiměřená opatření 
k dosažení těchto cílů:

a) podpora – v těsné spolupráci 
s agenturou, regulačními orgány 
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ostatních členských států a s Komisí –
konkurenceschopného, bezpečného 
a environmentálně udržitelného vnitřního 
trhu s elektřinou v rámci Společenství a 
účinné otevření trhu pro všechny 
spotřebitele a dodavatele ve Společenství;
b) rozvoj konkurenceschopných a řádně 
fungujících regionálních trhů v rámci 
Společenství k dosažení cíle uvedeného 
v písmenu a);

a) rozvoj konkurenceschopných a řádně 
fungujících regionálních trhů v rámci 
Společenství k účinnému otevření trhu 
pro všechny spotřebitele a dodavatele 
prostřednictvím vhodného přístupu 
k přeshraniční síti a systémů využívání 
sítě;

c) potlačení omezení bránících 
obchodování s elektřinou mezi členskými 
státy, mimo jiné rozvoj vhodné 
přeshraniční přenosové kapacity 
k uspokojení poptávky, posilování 
integrace vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku elektřiny po celém 
Společenství;

b) rozvoj vhodné přeshraniční přenosové 
kapacity k uspokojení poptávky, posilování 
integrace vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku elektřiny po celém 
Společenství s cílem potlačit omezení 
bránící obchodování s elektřinou mezi 
členskými státy a zajistit kapacity pro 
propojení v rámci regionu a případně 
v sousedních regionech na úrovni, která 
umožní účinný rozvoj hospodářské 
soutěže;

d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti, adekvátnosti 
soustavy a výzkumu a inovací zaměřených 
na uspokojení poptávky a rozvoj 
inovačních obnovitelných a 
nízkouhlíkových technologií, a to jak 
v krátkodobém, tak dlouhodobém 
horizontu;
e) zajištění toho, aby byly provozovatelům 
sítí poskytovány odpovídající pobídky, jak 
krátkodobě, tak dlouhodobě, ke zvyšování 
výkonnosti sítí a k podpoře integrace trhu;

c) zajištění toho, aby byly provozovatelům 
sítí poskytovány odpovídající pobídky, jak 
krátkodobě, tak dlouhodobě, ke zvyšování 
výkonnosti sítí a k podpoře integrace trhu;

f) zajištění účinného fungování 
příslušného vnitrostátního trhu a podpora 
účinné hospodářské soutěže ve spolupráci 
s orgány pro hospodářskou soutěž.

d) zajištění včasného začlenění uživatelů 
sítě.

Or. de
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Odůvodnění

V řadě členských států mají pravomoc zasahovat v oblastech hospodářské soutěže orgány pro 
hospodářskou soutěž. Jiné členské státy naopak pověřily touto odpovědností regulační 
orgány. Uvedené formulace ve výčtu úkolu musí být přiměřené pro jakoukoli formu 
organizace, aby se předešlo pozitivním či negativním střetům zájmů na domácí úrovni. Úkol 
zajistit, aby tento trh fungoval účinně a aby byla účinná hospodářská soutěž, by měl být 
uveden ve výčtu na počátku.

Pozměňovací návrh 361
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Článek 22 b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění svých regulačních úkolů 
specifikovaných v této směrnici přijme 
regulační orgán veškerá přiměřená opatření 
k dosažení těchto cílů:

Při plnění svých regulačních úkolů 
specifikovaných v této směrnici přijme 
regulační orgán, v rámci svých úkolů a 
pravomocí stanovených v článku 22c a 
případně v těsné spolupráci s dalšími 
příslušnými vnitrostátními orgány a aniž 
by byly dotčeny jejich pravomoci veškerá 
přiměřená opatření v souladu s těmito cíli:

a) podpora – v těsné spolupráci 
s agenturou, regulačními orgány ostatních 
členských států a s Komisí –
konkurenceschopného, bezpečného 
a environmentálně udržitelného vnitřního 
trhu s elektřinou v rámci Společenství a 
účinné otevření trhu pro všechny 
spotřebitele a dodavatele ve Společenství;

a) podpora – v těsné spolupráci 
s agenturou, regulačními orgány ostatních 
členských států a s Komisí –
konkurenceschopného, bezpečného 
a environmentálně udržitelného vnitřního 
trhu s elektřinou v rámci Společenství a 
účinné otevření trhu pro všechny 
spotřebitele a dodavatele ve Společenství;

b) rozvoj konkurenceschopných a řádně 
fungujících regionálních trhů v rámci 
Společenství k dosažení cíle uvedeného 
v písmenu a); 

b) rozvoj konkurenceschopných a řádně 
fungujících regionálních trhů v rámci 
Společenství k dosažení cíle uvedeného 
v písmenu a);

c) potlačení omezení bránících 
obchodování s elektřinou mezi členskými 
státy, mimo jiné rozvoj vhodné 
přeshraniční přenosové kapacity 
k uspokojení poptávky, posilování 
integrace vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku elektřiny po celém 

c) potlačení omezení bránících 
obchodování s elektřinou mezi členskými 
státy, mimo jiné rozvoj vhodné 
přeshraniční přenosové kapacity 
k uspokojení poptávky a posilování 
integrace vnitrostátních trhů, která může 
usnadnit tok elektřiny po celém 
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Společenství; Společenství;
d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti, adekvátnosti 
soustavy a výzkumu a inovací zaměřených 
na uspokojení poptávky a rozvoj 
inovačních obnovitelných a 
nízkouhlíkových technologií, a to jak 
v krátkodobém, tak dlouhodobém 
horizontu;

d) podpora rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných 
nediskriminačních soustav i adekvátnosti 
soustavy;

da) usnadnění přístupu do sítě novým 
výrobním kapacitám, zejména 
odstraňování překážek, které by mohly 
bránit přístupu nových účastníků na trhu;

e) zajištění toho, aby byly provozovatelům 
sítí poskytovány odpovídající pobídky, jak 
krátkodobě, tak dlouhodobě, ke zvyšování 
výkonnosti sítí a k podpoře integrace trhu;

e) zajištění toho, aby byly provozovatelům 
sítí poskytovány vhodné pobídky, jak 
krátkodobě, tak dlouhodobě, ke zvyšování 
výkonnosti sítí a k podpoře integrace trhu;

f) zajištění účinného fungování 
příslušného vnitrostátního trhu a podpora 
účinné hospodářské soutěže ve spolupráci 
s orgány pro hospodářskou soutěž.

Or. en

Odůvodnění

V bodě odůvodnění by mohlo být uvedeno toto (jedná se text ze závěrů Evropské rady): „Je 
zapotřebí posílit hospodářskou soutěž a bezpečnost dodávek prostřednictvím začlenění nových 
elektráren do elektroenergetické sítě ve všech členských státech, zejména podporováním 
nových účastníků.“

Pozměňovací návrh 362
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – nadpis a úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíle politiky regulačního orgánu Obecné cíle regulačního orgánu
Při plnění svých regulačních úkolů Při plnění svých regulačních úkolů 
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specifikovaných v této směrnici přijme 
regulační orgán veškerá přiměřená opatření 
k dosažení těchto cílů:

specifikovaných v této směrnici přijme 
regulační orgán veškerá přiměřená opatření 
k dosažení těchto cílů ve shodě s jeho 
pravomocemi a odpovědnostmi podle 
článku 22c této směrnice a případně 
v těsné spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány a aniž by tím byly 
dotčeny jejich pravomoci:

Or. es

Odůvodnění

Některé z navrhovaných odpovědností nejsou vhodné pro vnitrostátní regulační orgány. 
Energetickou politiku stanoví vnitrostátní vlády.

Pozměňovací návrh 363
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění svých regulačních úkolů 
specifikovaných v této směrnici přijme 
regulační orgán veškerá přiměřená opatření 
k dosažení těchto cílů:

Při plnění svých regulačních úkolů 
specifikovaných v této směrnici přijme 
regulační orgán, do té míry, v jaké nejsou 
plněním úkolů stanovených touto 
směrnicí pověřeny jiné vnitrostátní 
orgány, zejména orgány pro 
hospodářskou soutěž, veškerá přiměřená 
opatření k dosažení těchto cílů:

Or. de

Pozměňovací návrh 364
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpora – v těsné spolupráci 
s agenturou, regulačními orgány ostatních 
členských států a s Komisí –
konkurenceschopného, bezpečného 
a environmentálně udržitelného vnitřního 
trhu s elektřinou v rámci Společenství a 
účinné otevření trhu pro všechny 
spotřebitele a dodavatele ve Společenství;

(a) podpora – v těsné spolupráci 
s agenturou, regulačními orgány ostatních 
členských států a s Komisí –
konkurenceschopného, bezpečného 
a environmentálně udržitelného vnitřního 
trhu s elektřinou v rámci Společenství a 
účinné otevření trhu pro všechny 
spotřebitele a dodavatele ve Společenství a 
zajištění toho, aby elektroenergetické sítě 
fungovaly způsobem, který je 
přizpůsobený dlouhodobému horizontu, je 
efektivní a účinný;

Or. de

Odůvodnění

Regulační orgány by se měly zaměřit i na zajištění toho, aby sítě pro dodávky elektřiny 
fungovaly způsobem, který je přizpůsobený dlouhodobému horizontu, efektivní a účinný. Je 
rovněž nezbytné oddělit odpovědnosti, které plní orgány pro hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 365
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) potlačení omezení bránících 
obchodování s elektřinou mezi členskými 
státy, mimo jiné rozvoj vhodné 
přeshraniční přenosové kapacity 
k uspokojení poptávky, posilování 
integrace vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku elektřiny po celém 
Společenství;

c) potlačení jakýchkoli omezení bránících 
obchodování s elektřinou mezi členskými 
státy, mimo jiné rozvoj vhodné 
přeshraniční přenosové kapacity 
k uspokojení poptávky, posilování 
integrace vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku elektřiny po celém 
Společenství;

Or. de
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Odůvodnění

Regulační orgány by se měly zaměřit i na zajištění toho, aby sítě pro dodávky elektřiny 
fungovaly způsobem, který je přizpůsobený dlouhodobému horizontu, je efektivní a účinný. Je 
rovněž nezbytné oddělit odpovědnosti, které plní orgány pro hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 366
Alej Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) potlačení omezení bránících 
obchodování s elektřinou mezi členskými 
státy, mimo jiné rozvoj vhodné 
přeshraniční přenosové kapacity k 
uspokojení poptávky, posilování integrace 
vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku elektřiny po celém 
Společenství;

c) potlačení regulačních omezení 
bránících obchodování s elektřinou mezi 
členskými státy, mimo jiné rozvoj vhodné 
přeshraniční přenosové kapacity k 
uspokojení poptávky, posilování integrace 
vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku elektřiny po celém 
Společenství;

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly vykonávat i činnosti potlačení regulačních omezení 
bránících obchodování s elektřinou po celé Evropě. Orgány mohou mít určitý vliv, avšak 
nemají žádnou pravomoc řešit taková omezení, například právní nebo smluvní.

Pozměňovací návrh 367
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajištění rozvoje bezpečných, d) zajištění co nejhospodárnějšího rozvoje 
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spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti, adekvátnosti 
soustavy a výzkumu a inovací zaměřených 
na uspokojení poptávky a rozvoj 
inovačních obnovitelných a 
nízkouhlíkových technologií, a to jak 
v krátkodobém, tak dlouhodobém 
horizontu;

bezpečných, spolehlivých a účinných 
soustav, podpora adekvátnosti soustavy a 
výzkumu a inovací zaměřených na 
uspokojení poptávky a rozvoj inovačních 
obnovitelných a nízkouhlíkových 
technologií, a to jak v krátkodobém, tak 
dlouhodobém horizontu;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti, adekvátnosti 
soustavy a výzkumu a inovací zaměřených 
na uspokojení poptávky a rozvoj 
inovačních obnovitelných a 
nízkouhlíkových technologií, a to jak 
v krátkodobém, tak dlouhodobém 
horizontu;

d) podporování rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti a adekvátnosti 
soustavy;

Or. es

Odůvodnění

Některé z navrhovaných odpovědností nejsou vhodné pro vnitrostátní regulační orgány. 
Energetickou politiku stanoví vnitrostátní vlády.
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Pozměňovací návrh 369
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora
energetické účinnosti, adekvátnosti
soustavy a výzkumu a inovací zaměřených
na uspokojení poptávky a rozvoj 
inovačních obnovitelných a 
nízkouhlíkových technologií, a to jak 
v krátkodobém, tak dlouhodobém 
horizontu; 

d) zajištění rozvoje bezpečných,
spolehlivých a účinných soustav s ohledem 
na energetickou účinnost, adekvátnost 
soustavy a výzkum a inovace zaměřené na 
uspokojení poptávky a rozvoj inovačních 
obnovitelných a nízkouhlíkových 
technologií, a to jak v krátkodobém, tak 
dlouhodobém horizontu;

Or. en

Odůvodnění

K energetické účinnosti, obnovitelným zdrojům energie a nízkouhlíkovým technologiím musí 
vnitrostátní regulační orgány přihlížet, ale není jim třeba výslovně dávat za povinnost, aby je 
podporovaly, neboť by to působilo střet s úlohou vnitrostátních regulačních orgánů jako 
hospodářského (a na oblast hospodářské soutěže zaměřeného) regulátora.

Pozměňovací návrh 370
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti, adekvátnosti 
soustavy a výzkumu a inovací zaměřených 
na uspokojení poptávky a rozvoj 
inovačních obnovitelných a 
nízkouhlíkových technologií, a to jak 

d) zajištění rozvoje na spotřebitele 
orientovaných bezpečných, spolehlivých a 
účinných síťových soustav, podpora 
energetické účinnosti, adekvátnosti 
soustavy, zatímco bude zajištěna 
energetická účinnost a začlenění velkých i 
malých zařízení na výrobu elektřiny 
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v krátkodobém, tak dlouhodobém 
horizontu;

z obnovitelných zdrojů a zařízení 
distribuované výroby jak do přenosových, 
tak distribučních sítí;

Or. en

Odůvodnění

Každé vytvoření nové síťové soustavy musí být učiněno v zájmu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti, adekvátnosti 
soustavy a výzkumu a inovací zaměřených 
na uspokojení poptávky a rozvoj 
inovačních obnovitelných a 
nízkouhlíkových technologií, a to jak 
v krátkodobém, tak dlouhodobém 
horizontu;

d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti a proaktivní 
začlenění velkých zařízení na výrobu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů a zařízení 
distribuované výroby, adekvátnosti 
soustavy a výzkumu a inovací zaměřených 
na uspokojení těchto požadavků;

Or. en

Odůvodnění

Úlohou regulátora by mělo být zajišťovat nediskriminaci sítě a nebýt tím, kdo má podporovat 
specifické možnosti dodávek, a proto se pokouší ovlivňovat kombinace energií v členských 
státech.
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Pozměňovací návrh 372
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti, adekvátnosti 
soustavy a výzkumu a inovací zaměřených 
na uspokojení poptávky a rozvoj 
inovačních obnovitelných a 
nízkouhlíkových technologií, a to jak 
v krátkodobém, tak dlouhodobém 
horizontu;

d) zajištění garantovaného přístupu do sítě 
pro energii z obnovitelných zdrojů;

Or. nl

Odůvodnění

V praxi se někdy výrobci udržitelné energie setkávají s obtížemi při získávání přístupu do sítě.

Pozměňovací návrh 373
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zajištění účinného fungování příslušného 
vnitrostátního trhu a podpora účinné 
hospodářské soutěže ve spolupráci 
s orgány pro hospodářskou soutěž.

f) zajištění přínosů pro spotřebitele 
prostřednictvím účinného fungování 
příslušného vnitrostátního trhu a 
podporování účinné hospodářské soutěže 
ve spolupráci s orgány pro hospodářskou 
soutěž.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 374
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„fa) harmonizace postupů pro výměnu 
údajů týkajících se nejvýznamnějších 
procesů na trhu.“

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 375
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„fa) zajištění účinného fungování jejich 
vnitrostátních trhů a podpora účinné 
hospodářské soutěže a ochrany 
spotřebitelů;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 376
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 b – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„fb) přispívání k vysokým standardům 
univerzální a veřejné služby ve vztahu
k elektřině, ochraně ohrožených 
zákazníků a účinnosti opatření na 
ochranu spotřebitele stanovených 
v příloze A;“

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulační orgán má následující 
povinnosti:

1. Regulační orgán má následující 
povinnosti, které plní případně v těsné 
spolupráci s jinými relevantními 
vnitrostátními nebo evropskými orgány, 
provozovateli přenosové soustavy a 
dalšími zúčastněnými subjekty na trhu a 
aniž by byly dotčeny jejich specifické 
pravomoci:

Or. en

Odůvodnění

V případě potřeby vnitrostátní regulační orgány konzultují s cílem zajistit optimální plnění 
svých povinností (například spory s jinými orgány, technickou a hospodářskou proveditelnost 
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přijatých opatření aj.) a proto, aby byla zohledněna evropská dimenze trhu.

Pozměňovací návrh 378
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulační orgán má následující 
povinnosti:

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci jiných 
vnitrostátních orgánů, regulační orgán má 
následující povinnosti:

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění nevhodné formulace.

Pozměňovací návrh 379
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulační orgán má následující 
povinnosti:

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci jiných 
vnitrostátních orgánů, regulační orgán má 
následující povinnosti:

Or. de
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Pozměňovací návrh 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. –a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) stanovení a schválení – nezávisle a 
v souladu s kritérii transparentnosti –
regulovaných síťových tarifů a cílové 
tarifní složky;

Or. en

Odůvodnění

Úkol stanovit regulované síťové tarify, bez jakéhokoli vnějšího zásahu, je jednou 
z kvalifikačních pravomocí skutečně nezávislé agentury. Tato zásada by měla být výslovně 
uvedena ve směrnici, jako první reálný krok směrem k vytvoření skutečné harmonizace 
vnitrostátních regulačních rámců.

Pozměňovací návrh 381
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistit, aby provozovatelé přenosové a 
distribuční soustavy a případně vlastníci 
soustavy, jakož i jakékoli 
elektroenergetické podniky plnily své 
povinnosti vyplývající z této směrnice a 
z dalších příslušných právních předpisů 
Společenství, včetně těch, které se týkají 
přeshraničních otázek;

a) zajistit, aby provozovatelé přenosové a 
distribuční soustavy a případně vlastníci 
soustavy, jakož i jakékoli 
elektroenergetické podniky plnily své 
povinnosti vyplývající z této směrnice a 
z dalších příslušných právních předpisů 
Společenství, včetně těch, které se týkají 
přeshraničních otázek a oddělení;

Or. en
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Odůvodnění

Znění je třeba zpřísnit, aby byla zdůrazněna povinnost regulačních orgánů ve vztahu 
k oddělení, které je klíčovým prvkem třetího balíčku.

Pozměňovací návrh 382
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistit, aby provozovatelé přenosové a 
distribuční soustavy a případně vlastníci 
soustavy, jakož i jakékoli 
elektroenergetické podniky plnily své 
povinnosti vyplývající z této směrnice a 
z dalších příslušných právních předpisů 
Společenství, včetně těch, které se týkají 
přeshraničních otázek;

a) zajistit, aby provozovatelé přenosové a 
distribuční soustavy a případně vlastníci 
soustavy, jakož i jakékoli 
elektroenergetické podniky plnily své 
povinnosti vyplývající z této směrnice a 
z dalších příslušných právních předpisů 
Společenství, včetně těch, které se týkají 
přeshraničních otázek a oddělení;

Or. en

Odůvodnění

Znění je třeba zpřísnit, aby byla zdůrazněna povinnost regulačních orgánů ve vztahu 
k oddělení, které je klíčovým prvkem třetího balíčku. Výslovné uvedení této povinnosti, 
doplněné možností přezkumu daného aspektu ze strany agentury a vydání oficiálního 
stanoviska Komisi nebo samostatnému vnitrostátnímu regulátorovi napomůže dodržování 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 383
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) spolupracovat na přeshraničních b) spolupracovat na přeshraničních 
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otázkách s regulačním orgánem nebo 
orgány příslušných členských států;

otázkách s regulačním orgánem nebo 
orgány příslušných členských států, mimo 
jiné zajišťovat, aby existovala dostatečná 
propojovací kapacita mezi přenosovými 
infrastrukturami, která by splňovala 
účinné zhodnocení trhu jako celku a 
kritéria bezpečnosti dodávek, aniž by 
docházelo k diskriminaci mezi 
dodavatelskými podniky z různých 
členských států;

Or. en

Odůvodnění

Znění je třeba zpřísnit, aby byl výslovně uveden klíčový cíl takové spolupráce, že rozhodnutí 
o investicích a používání infrastruktury musí stejnou měrou přihlédnout k zákazníkům uvnitř 
státu i těm, kteří využívají propojené soustavy.

Pozměňovací návrh 384
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dodržovat a provádět rozhodnutí 
agentury a Komise;

c) dodržovat a provádět veškerá relevantní 
právně závazná rozhodnutí agentury a 
Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dodržovat a provádět rozhodnutí 
agentury a Komise;

c) dodržovat a provádět veškerá relevantní 
právně závazná rozhodnutí agentury a 
Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zabezpečit, aby nedocházelo k žádným 
vzájemným subvencím mezi přenosovými, 
distribučními a dodavatelskými činnostmi;

e) sledovat dodržování požadavků na 
oddělení podle této směrnice a dalších 
relevantních právních předpisů 
Společenství a zabezpečit, aby 
nedocházelo k žádným vzájemným 
subvencím mezi přenosovými, 
distribučními a dodavatelskými činnostmi;

Or. en

Odůvodnění

Znění je třeba zpřísnit, aby byla zdůrazněna povinnost regulačních orgánů ve vztahu 
k oddělení, které je klíčovým prvkem třetího balíčku.

Pozměňovací návrh 387
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zabezpečit, aby nedocházelo k žádným e) sledovat dodržování požadavků na 
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vzájemným subvencím mezi přenosovými, 
distribučními a dodavatelskými činnostmi;

oddělení podle této směrnice a dalších 
relevantních právních předpisů 
Společenství a zabezpečit, aby 
nedocházelo k žádným vzájemným 
subvencím mezi přenosovými, 
distribučními a dodavatelskými činnostmi;

Or. en

Odůvodnění

Znění je třeba zpřísnit, aby byla zdůrazněna povinnost regulačních orgánů ve vztahu 
k oddělení, které je klíčovým prvkem třetího balíčku. Výslovné uvedení této povinnosti, 
doplněné možností přezkumu daného aspektu ze strany agentury a vydání oficiálního 
stanoviska Komisi nebo samostatnému vnitrostátnímu regulátorovi napomůže dodržování 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 388
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přezkoumávat investiční plány 
provozovatelů přenosové soustavy a 
posuzovat ve své výroční zprávě investiční 
plán provozovatelů přenosové soustavy, 
pokud je o jeho soulad s celoevropským 
desetiletým plánem rozvoje sítí uvedeným 
v čl. 2c odst. 1 nařízení (ES) č. 1228/2003;

f) přezkoumávat investiční plány 
provozovatelů přenosové soustavy a 
posuzovat ve své výroční zprávě investiční 
plán provozovatelů přenosové soustavy, 
pokud je o jeho soulad s celoevropským 
desetiletým plánem rozvoje sítí uvedeným 
v čl. 2c odst. 1 nařízení (ES) č. 1228/2003; 
desetileté investiční plány vytváří pobídky 
pro podporu investic, zejména na malých 
a neziskových trzích s energií, a zajišťují, 
aby kvalita a počet pracovních sil 
odpovídal závazkům poskytování služeb; 
nesplnění desetiletého investičního plánu 
bude mít za následek přiměřené sankce 
udělené v souladu s obecnými zásadami 
vydanými agenturou;

Or. en
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Odůvodnění

S cílem zamezit diskriminaci zákazníků, kteří žijí v izolovaných oblastech.

Pozměňovací návrh 389
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přezkoumávat investiční plány 
provozovatelů přenosové soustavy a 
posuzovat ve své výroční zprávě investiční 
plán provozovatelů přenosové soustavy, 
pokud je o jeho soulad s celoevropským 
desetiletým plánem rozvoje sítí uvedeným 
v čl. 2c odst. 1 nařízení (ES) č. 1228/2003;

f) sledovat investiční plány provozovatelů 
přenosové soustavy a posuzovat ve své 
výroční zprávě investiční plán 
provozovatelů přenosové soustavy, pokud 
je o jeho soulad s celoevropským 
desetiletým plánem rozvoje sítí uvedeným 
v čl. 2c odst. 1 nařízení (ES) č. 1228/2003;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) schvalovat roční plány investic 
provozovatelů přenosové soustavy;

Or. fr

Odůvodnění

Ať již byl k zajištění účinného oddělení provozovatelů přenosové soustavy použit jakýkoli 
způsob, akcionáři provozovatele přenosové soustavy budou muset vždy řešit střet zájmů mezi 
rozsahem investičního programu a svou výší odměny.
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Vnitrostátní regulátor by proto měl schvalovat roční investiční programy provozovatelů 
přenosové soustavy a zamezit tak tomuto střetu zájmů, který akcionáři řeší v neprospěch 
bezpečnosti sítě.

Pozměňovací návrh 391
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) sledovat investice do technologií 
inteligentních sítí jako jasného 
desetiletého plánu rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) schvalovat roční plány investic 
provozovatelů přenosové soustavy;

Or. fr

Odůvodnění

Ať již byl k zajištění účinného oddělení provozovatelů přenosové soustavy použit jakýkoli 
způsob, akcionáři provozovatele přenosové soustavy budou muset vždy řešit střet zájmů mezi 
rozsahem investičního programu, jeho ziskovostí a výší svých dividend. Vnitrostátní regulátor 
by proto měl schvalovat roční investiční programy provozovatelů přenosové soustavy a 
zamezit tak tomuto střetu zájmů, který akcionáři řeší v neprospěch bezpečnosti sítě.
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Pozměňovací návrh 393
Nicole Fontaine

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) schvalovat roční plány investic 
provozovatelů přenosové soustavy;

Or. fr

Odůvodnění

Ať již byl k zajištění účinného oddělení provozovatelů přenosové soustavy použit jakýkoli 
způsob, akcionáři provozovatele přenosové soustavy budou muset vždy řešit střet zájmů mezi 
rozsahem investičního programu, jeho ziskovostí a výší svých dividend. Vnitrostátní regulátor 
by proto měl schvalovat roční investiční programy provozovatelů přenosové soustavy a 
zamezit tak tomuto střetu zájmů, který akcionáři řeší v neprospěch bezpečnosti sítě.

Pozměňovací návrh 394
Nicole Fontaine

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě a 
přezkoumávat pravidla pro bezpečnost a 
spolehlivost sítě;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Není ospravedlnitelné, aby byla vnitrostátnímu regulačnímu orgánu poskytnuta systematická 
a obligatorní odpovědnost za otázky bezpečnosti, a toto ustanovení by proto mělo být vyňato, 
v souladu se zásadou subsidiarity. Bezpečnost elektroenergetické přenosové sítě má 
rozhodující význam pro účinný každodenní chod země. V některých členských státech tvoří 
tato odpovědnost součást práv a pravomocí náležejících výkonu státní moci, a provádí ji 
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proto vláda, nikoli nezávislý orgán.

Pozměňovací návrh 395
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě a 
přezkoumávat pravidla pro bezpečnost a 
spolehlivost sítě;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Bezpečnost elektroenergetické přenosové sítě má rozhodující význam pro účinný každodenní 
chod země. Proto v některých členských státech patří tato odpovědnost mezi práva a 
pravomoci náležející výkonu státní moci. Náleží tudíž politickým orgánům spíše než 
nezávislým orgánům. Výše uvedená pravidla se vyjímají z hospodářské soutěže či otázek 
přístupu k síti, které vedly ke zřízení vnitrostátních regulačních orgánů a jež tvoří jádro 
odbornosti těchto orgánů.

Pozměňovací návrh 396
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě a 
přezkoumávat pravidla pro bezpečnost a 
spolehlivost sítě;

g) sledovat dodržování pravidel pro 
bezpečnost a spolehlivost sítě a sledovat 
standardy kvality služeb sítě a požadavky 
na kvalitu služeb sítě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě a 
přezkoumávat pravidla pro bezpečnost a 
spolehlivost sítě;

g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě a 
stanovovat nebo schvalovat standardy 
kvality služeb a dodávek a požadavky na 
kvalitu služeb a dodávek a přezkoumávat 
výkon z hlediska kvality služeb a dodávek, 
pravidel pro bezpečnost a spolehlivosti
sítě;

Or. en

Odůvodnění

Některé vnitrostátní regulační orgány mají již tuto povinnost sledovat fungování trhu 
s elektřinou z hlediska kvality dodávek a služeb pro spotřebitele, kteří pak budou čerpat 
reálné výhody vyplývající ze soudržné a transparentní regulace.

Pozměňovací návrh 398
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě a 
přezkoumávat pravidla pro bezpečnost a 
spolehlivost sítě;

g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě a 
stanovovat nebo schvalovat standardy 
kvality služeb a dodávek a požadavky na 
kvalitu služeb a dodávek a přezkoumávat 
výkon z hlediska kvality služeb a dodávek, 
pravidel pro bezpečnost a spolehlivosti
sítě;

Or. en
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Odůvodnění

Některé vnitrostátní regulační orgány mají již tuto povinnost sledovat fungování trhu 
s elektřinou z hlediska kvality dodávek a služeb pro spotřebitele, kteří pak budou čerpat 
reálné výhody vyplývající ze soudržné a transparentní regulace.

Pozměňovací návrh 399
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě a 
přezkoumávat pravidla pro bezpečnost a 
spolehlivost sítě;

g) sledovat dodržování pravidel pro 
bezpečnost a spolehlivost sítě a sledovat 
standardy kvality služeb sítě a požadavky 
na kvalitu služeb sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) sledovat úroveň průhlednosti a zajistit, 
aby elektroenergetické podniky
dodržovaly povinnost průhlednosti;

h) sledovat úroveň průhlednosti a zajistit, 
aby provozovatelé přenosové soustavy
dodržovaly povinnost průhlednosti 
relevantní pro síť;

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění nevhodné formulace.
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Pozměňovací návrh 401
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) sledovat úroveň průhlednosti a zajistit, 
aby elektroenergetické podniky
dodržovaly povinnost průhlednosti;

h) sledovat úroveň průhlednosti a zajistit, 
aby provozovatelé přenosové soustavy
dodržovaly povinnost průhlednosti 
relevantní pro síť;

Or. de

Pozměňovací návrh 402
Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) povzbuzovat rozvoj evropských smluv 
o přerušitelných dodávkách stanovením 
pevné referenční ceny pro finanční 
náhradu za nespotřebovanou elektřinu 
pro každou příslušnou třídu spotřebitelů, 
podle transparentního indexačního 
systému vypočítaného na základě cen 
elektřiny na trhu, ceny CO2, úspory na 
investicích vyžadovaných pro výrobní 
kapacitu elektřiny a doporučení skupiny 
odborných poradců složené ze zástupců 
elektroenergetických společností a 
koncových zákazníků;

Or. en

Odůvodnění

Evropské smlouvy o přerušitelných dodávkách specifikované ve směrnici 2003/54/ES 
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upřednostňují snížení spotřeby energie, v souladu s cíli podporujícími energetickou účinnost.

Evropské smlouvy o přerušitelných dodávkách stanoví prostředky, jimiž může spotřebitel 
elektřiny provést dočasné přerušení spotřeby na žádost manažera pro rovnováhu či 
regulačního orgánu, a tudíž potlačit aktivitu, dokud nejsou dodávky elektřiny a poptávka po 
elektřině znovu v rovnováze ve vyrovnávací zóně nebo v síti.

Pozměňovací návrh 403
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) sledovat ve spolupráci s orgány pro 
hospodářskou soutěž stupeň otevřenosti 
trhu a hospodářské soutěže na 
velkoobchodní a maloobchodní úrovni, 
včetně burz pro obchodování s elektřinou, 
cen pro domácnosti, počtu případů 
přechodu k jinému dodavateli, počtu 
případů odpojení a stížností domácností 
v dohodnutém formátu, jakož i jakákoli 
narušení či omezení hospodářské soutěže, 
včetně poskytování relevantních informací 
a upozorňování příslušných orgánů pro 
hospodářskou soutěž na veškeré 
relevantní případy;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 404
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) sledovat ve spolupráci s orgány pro vypouští se
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hospodářskou soutěž stupeň otevřenosti 
trhu a hospodářské soutěže na 
velkoobchodní a maloobchodní úrovni, 
včetně burz pro obchodování s elektřinou, 
cen pro domácnosti, počtu případů 
přechodu k jinému dodavateli, počtu 
případů odpojení a stížností domácností 
v dohodnutém formátu, jakož i jakákoli 
narušení či omezení hospodářské soutěže, 
včetně poskytování relevantních informací 
a upozorňování příslušných orgánů pro 
hospodářskou soutěž na veškeré 
relevantní případy;

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění nevhodné formulace.

Pozměňovací návrh 405
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) sledovat ve spolupráci s orgány pro 
hospodářskou soutěž stupeň otevřenosti 
trhu a hospodářské soutěže na 
velkoobchodní a maloobchodní úrovni, 
včetně burz pro obchodování s elektřinou, 
cen pro domácnosti, počtu případů 
přechodu k jinému dodavateli, počtu 
případů odpojení a stížností domácností 
v dohodnutém formátu, jakož i jakákoli 
narušení či omezení hospodářské soutěže, 
včetně poskytování relevantních informací 
a upozorňování příslušných orgánů pro 
hospodářskou soutěž na veškeré relevantní 
případy;

i) sledovat stupeň otevřenosti trhu a 
hospodářské soutěže na velkoobchodní a 
maloobchodní úrovni, včetně burz pro 
obchodování s elektřinou, cen pro 
domácnosti, počtu případů přechodu 
k jinému dodavateli, počtu případů 
odpojení a stížností domácností, jakož i 
jakákoli narušení či omezení hospodářské 
soutěže, včetně poskytování relevantních 
informací a upozorňování příslušných 
orgánů pro hospodářskou soutěž na veškeré 
relevantní případy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 406
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) sledovat dobu, jakou podniky zabývající 
se přenosem a distribucí potřebují na 
provedení připojení a oprav;

j) sledovat dobu, jakou podniky zabývající 
se přenosem a distribucí potřebují na 
provedení připojení a oprav, a udělovat 
sankce v souladu s obecnými zásadami 
vydanými agenturou, pokud byla lhůta 
překročena bez závažné příčiny;

Or. en

Odůvodnění

Musí být zavedeny účinné, přiměřené a odrazující sankce použitelné vůči elektroenergetickým 
podnikům, pro případ nedodržení některé z povinností stanovených v této směrnici.

Pozměňovací návrh 407
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině, 
ochranu ohrožených zákazníků a 
účinnost opatření na ochranu spotřebitele 
stanovených v příloze A;

vypouští se

Or. en



AM\714880CS.doc 69/100 PE404.525v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Přesunuto do článku 22b.

Pozměňovací návrh 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině, 
ochranu ohrožených zákazníků a 
účinnost opatření na ochranu spotřebitele 
stanovených v příloze A;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Komise usiluje o to, aby regulátorům byly poskytnuty výsady veřejné služby dalece 
přesahující rámec zákonných úlev poskytovaných regulačními orgány.

Pozměňovací návrh 409
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině, 
ochranu ohrožených zákazníků a 
účinnost opatření na ochranu spotřebitele 

vypouští se
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stanovených v příloze A;

Or. en

Odůvodnění

Písmeno k) odstavce 1 v článku 22 bylo přesunuto do článku 22b jako obecná zásada.

Pozměňovací návrh 410
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině, 
ochranu ohrožených zákazníků a účinnost 
opatření na ochranu spotřebitele 
stanovených v příloze A;

k) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině, 
ochranu ohrožených zákazníků a účinnost 
a provádění opatření na ochranu 
spotřebitele stanovených v příloze A;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině, 
ochranu ohrožených zákazníků a účinnost 
opatření na ochranu spotřebitele 

k) sledovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině a
ochranu ohrožených zákazníků; 
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stanovených v příloze A;

Or. en

Odůvodnění

Některé povinnosti by měly primárně plnit vnitrostátní vlády, neboť se více zabývají 
opatřeními v sociální oblasti, než je tomu u regulace maloobchodního trhu. Regulátoři se 
necítí být příslušní k tomu, aby určovali sociální politiku. Na regulátory by však měly být 
převedeny některé pravomoci, které jim umožní účinně prosazovat ustanovení přílohy A. 
Přinejmenším by mělo být jasně stanoveno, že odpovědnost za plnění ustanovení přílohy A 
týkající se ochrany spotřebitelů spadá do oblasti působnosti regulátorů.

Pozměňovací návrh 412
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině, 
ochranu ohrožených zákazníků a účinnost 
opatření na ochranu spotřebitele 
stanovených v příloze A;

k) sledovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině a
ochranu ohrožených zákazníků;

Or. en

Odůvodnění

Opatření v oblasti sociální politiky, například stanovení vysokých standardů univerzální a 
veřejné služby, patří většinou do pravomocí vlády, do té míry, v jaké nezahrnují regulaci 
maloobchodního trhu. Vnitrostátní regulační orgány by však měly tyto standardy sledovat, 
aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany spotřebitelů elektřiny.
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Pozměňovací návrh 413
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině, 
ochranu ohrožených zákazníků a účinnost 
opatření na ochranu spotřebitele 
stanovených v příloze A;

k) sledovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině a
ochranu ohrožených zákazníků;

Or. de

Odůvodnění

Některé povinnosti by měly primárně plnit vnitrostátní vlády, neboť se více zabývají 
opatřeními v sociální oblasti, než je tomu u regulace maloobchodního trhu. Regulátoři se 
necítí být příslušní k tomu, aby určovali sociální politiku.

Pozměňovací návrh 414
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině, 
ochranu ohrožených zákazníků a účinnost 
opatření na ochranu spotřebitele 
stanovených v příloze A;

k) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních orgánů, vysoké 
standardy univerzální a veřejné služby ve 
vztahu k elektřině, ochranu ohrožených 
zákazníků a účinnost opatření na ochranu 
spotřebitele stanovených v příloze A;

Or. de
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Pozměňovací návrh 415
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině, 
ochranu ohrožených zákazníků a účinnost 
opatření na ochranu spotřebitele 
stanovených v příloze A;

k) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních orgánů, vysoké 
standardy univerzální a veřejné služby ve 
vztahu k elektřině, ochranu ohrožených 
zákazníků a účinnost opatření na ochranu 
spotřebitele stanovených v příloze A;

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění nevhodné formulace.

Pozměňovací návrh 416
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) zajišťovat účinnost opatření na 
ochranu spotřebitele stanovených 
v příloze A;

Or. de

Odůvodnění

Některé povinnosti by měly primárně plnit vnitrostátní vlády, neboť se více zabývají 
opatřeními v sociální oblasti, než je tomu u regulace maloobchodního trhu. Regulátoři se 
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necítí být příslušní k tomu, aby přijímali opatření v oblasti sociální politiky.

Pozměňovací návrh 417
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) zajišťovat garantovaný přístup do sítě 
pro energii z obnovitelných zdrojů.

Or. nl

Odůvodnění

V praxi se někdy výrobci udržitelné energie setkávají s obtížemi při získávání přístupu do sítě.

Pozměňovací návrh 418
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) zajišťovat účinnost opatření na 
ochranu spotřebitele stanovených 
v příloze A.

Or. en

Odůvodnění

Některé povinnosti by měly primárně plnit vnitrostátní vlády, neboť se více zabývají 
opatřeními v sociální oblasti, než je tomu u regulace maloobchodního trhu. Regulátoři se 
necítí být příslušní k tomu, aby určovali sociální politiku. Na regulátory by však měly být 
převedeny některé pravomoci, které jim umožní účinně prosazovat ustanovení přílohy A. 
Přinejmenším by mělo být jasně stanoveno, že odpovědnost za plnění ustanovení přílohy A 
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týkající se ochrany spotřebitelů spadá do oblasti působnosti regulátorů.

Pozměňovací návrh 419
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) zajišťovat účinnost a prosazování 
opatření na ochranu spotřebitele 
stanovených v příloze A.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány musí účinně prosazovat „opatření na ochranu spotřebitele“, 
jak je stanoví příloha A.

Pozměňovací návrh 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) zveřejňovat alespoň jednou ročně 
doporučení o souladu dodavatelských 
sazeb s článkem 3;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tato výsada přesahuje rámec zákonných úlev poskytovaných regulačními orgány.



PE404.525v01-00 76/100 AM\714880CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 421
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) zveřejňovat alespoň jednou ročně 
doporučení o souladu dodavatelských 
sazeb s článkem 3;

l) zveřejňovat alespoň jednou ročně 
doporučení o souladu dodavatelských 
sazeb s článkem 3; v těchto doporučeních 
je třeba věnovat náležitou pozornost 
dopadům na fungování trhu 
s regulovanými cenami (velkoobchodními 
cenami a cenami pro koncové uživatele);

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že regulované ceny stanovené hluboko pod tržními cenami mohou bránit 
hospodářské soutěži a negativně ovlivňovat bezpečnost dodávek, je třeba jim v doporučeních 
regulátorů věnovat zvláštní pozornost.

Pozměňovací návrh 422
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) zajišťovat přístup k údajům o spotřebě 
zákazníků, uplatňování harmonizovaného 
formátu pro údaje o spotřebě a přístup 
k údajům podle přílohy A písm. h);

m) zajišťovat přístup k údajům o spotřebě 
zákazníků, stanovení – volitelného –
harmonizovaného formátu na vnitrostátní 
úrovni pro údaje o spotřebě a přístup 
k údajům podle přílohy A písm. h);

Or. en
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Pozměňovací návrh 423
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) zajišťovat přístup k údajům o spotřebě 
zákazníků, uplatňování harmonizovaného 
formátu pro údaje o spotřebě a přístup 
k údajům podle přílohy A písm. h);

m) zajišťovat přístup k údajům o spotřebě 
zákazníků, stanovení – volitelného –
harmonizovaného formátu na vnitrostátní 
úrovni pro údaje o spotřebě a přístup 
k údajům podle přílohy A písm. h);

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) zajišťovat přístup k údajům o spotřebě 
zákazníků, uplatňování harmonizovaného 
formátu pro údaje o spotřebě a přístup
k údajům podle přílohy A písm. h);

m) stanovovat standardizované postupy 
týkající se vztahů mezi koncovými 
spotřebiteli a dodavateli nebo distributory 
či provozovateli systémů na měření, které 
by se měli týkat přinejmenším přístupu
k údajům o spotřebě zákazníků, 
uplatňování harmonizovaného formátu pro 
údaje o spotřebě a přístupu k údajům podle 
přílohy A písm. h);

Or. en

Odůvodnění

Poskytnutí přístupu k údajům o aktuální spotřebě je pro spotřebitele nezbytnou podmínkou 
k tomu, aby dokázal řídit spotřebu energie či aby byl schopen provádět porovnání dodavatelů. 
Vzhledem k tomu, že regulační orgány již konzultují s dotčenými zúčastněnými subjekty a jsou 
odpovědné za sledování maloobchodního trhu s elektřinou, byli by nejvhodnějším orgánem, 
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který by měl řešit vztah mezi provozovateli distribuční soustavy, dodavateli a zákazníky 
(včetně pravidel, odpovědností, smluvních podmínek, dohod o výměně údajů, záruk kvality). 

Pozměňovací návrh 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) sledování investic do výrobních kapacit 
ve vztahu k bezpečnosti dodávek.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tato výsada dalece přesahuje rámec zákonných úlev poskytovaných regulačními orgány.

Pozměňovací návrh 426
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) sledování investic do výrobních kapacit 
ve vztahu k bezpečnosti dodávek.
.

o) sledování investic do výrobních kapacit 
ve vztahu k bezpečnosti dodávek a 
udělování priority investicím, které se 
týkají malých a neziskových trhů, jako 
jsou například izolované regiony.

Or. en
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Odůvodnění

S cílem zamezit diskriminaci spotřebitelů žijících v izolovaných oblastech (horských a 
ostrovních regionech).

Pozměňovací návrh 427
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) využívat právo veta na rozhodnutí 
jmenovat nebo odvolat osoby odpovědné 
za obecnou správu v organizacích 
provozovatelů přenosové soustavy;

Or. fr

Odůvodnění

Směrnice by mohla napomoci k zajištění toho, aby byly řádně zohledňovány profesionální 
zájmy osob odpovědných za fungování provozovatele přenosové soustavy a, příslušně tomu, 
schopných plnit své povinnosti zcela nezávislým způsobem tím, že poskytne vnitrostátním 
regulačním orgánům možnost využít právo veta na rozhodnutí o jmenování předsedy výkonné 
rady nebo výkonného ředitele provozovatele přenosové soustavy či jejich odvolání.

Pozměňovací návrh 428
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) stanovovat či schvalovat normy pro 
kvalitu poskytovaných služeb, sledování 
plnění a udělování sankcí za neplnění.

Or. en
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Odůvodnění

Kvalita služeb je jednou ze dvou hlavních skutečností (druhou je cena), které musí být 
regulované (pokud by kvalita nebyla regulovaná, mohla by se zhoršit). Regulační orgány by 
měly mít právo stanovovat a schvalovat normy pro kvalitu poskytovaných služeb, sledování 
plnění těchto norem a udělování sankcí za neplnění.

Pozměňovací návrh 429
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) sledovat plnění bezpečnostních 
opatření podle článku 24.

Or. en

Odůvodnění

Bývalý odstavec 3f, upravený.

Pozměňovací návrh 430
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) využívat právo veta na rozhodnutí 
jmenovat nebo odvolat předsedu výkonné 
rady nebo výkonného ředitele 
provozovatele přenosové soustavy;

Or. fr
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Odůvodnění

Směrnice by mohla napomoci k zajištění toho, aby byly řádně zohledňovány profesionální 
zájmy osob odpovědných za fungování provozovatele přenosové soustavy a, příslušně tomu, 
schopných plnit své povinnosti zcela nezávislým způsobem tím, že poskytne vnitrostátním 
regulačním orgánům možnost využít právo veta na rozhodnutí o jmenování předsedy výkonné 
rady nebo výkonného ředitele provozovatele přenosové soustavy či jejich odvolání.

Pozměňovací návrh 431
Nicole Fontaine

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) využívat právo veta na rozhodnutí 
jmenovat nebo odvolat předsedu výkonné 
rady nebo výkonného ředitele 
provozovatele přenosové soustavy;

Or. fr

Odůvodnění

Směrnice by mohla napomoci k zajištění toho, aby byly řádně zohledňovány profesionální 
zájmy osob odpovědných za fungování provozovatele přenosové soustavy a, příslušně tomu, 
schopných plnit své povinnosti zcela nezávislým způsobem tím, že poskytne vnitrostátním 
regulačním orgánům možnost využít právo veta na rozhodnutí o jmenování předsedy výkonné 
rady nebo výkonného ředitele provozovatele přenosové soustavy či jejich odvolání.

Pozměňovací návrh 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) zajišťovat, aby personál provozovatelů 
přenosové soustavy a provozovatelů 
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distribuční soustavy byly příslušně 
odměňováni za snížení spotřeby energie a 
aby neexistovaly nevhodné pobídky 
odměňující za zvýšení stávajících prodejů 
elektřiny.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé přenosové soustavy a provozovatelé distribuční soustavy přispívají k cílům 
jednotlivých členských států, pokud jde o zvyšování účinnosti. Nesmyslné pobídky ke 
zvyšování spotřeby energie by měly být nahrazeny odměnou ve shodě s cíli Unie, například 
energetickou účinností a snížení emisí.

Pozměňovací návrh 433
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) harmonizovat postupy výměnu údajů 
pro nejvýznamnější tržní procesy na 
regionální úrovni.

Or. de

Odůvodnění

EU usiluje o vytvoření přeshraničních tržních oblastí. Harmonizace veškerých postupů pro 
výměnu údajů je proto nanejvýš naléhavá. Na liberalizovaném trhu jsou postupy výměny 
nezbytným předpokladem pro řízení plánování, vzájemné účtování, fakturaci, změnu 
dodavatele aj. Pokud nejsou postupy výměny údajů harmonizované, je to na překážku 
zavedení přeshraničních tržních oblastí.
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Pozměňovací návrh 434
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) sledování plnění opatření týkajících se 
bezpečnosti podle článku 24.

Or. en

Odůvodnění

Odst. 1 písm. oa) je bývalý odstavec 3f, pozměněný.

Pozměňovací návrh 435
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ob) provádět audit politik údržby 
u provozovatelů přenosové soustavy.

Or. fr

Odůvodnění

Politiky údržby prováděné provozovateli přenosové soustavy mají zásadní význam pro 
bezpečnost dodávek, jak to ukazují analýzy příčiny nedávných výpadků dodávek elektřiny. 
Regulační orgány by, s ohledem na zajištění neutrality politik údržby vůči uživatelům sítě i na 
bezpečnost dodávek, měly být schopny provádět audit těchto politik.
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Pozměňovací návrh 436
Nicole Fontaine

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ob) provádět audit politik údržby 
u provozovatelů přenosové soustavy.

Or. fr

Odůvodnění

Regulační orgány by, s ohledem na zajištění neutrality politik údržby vůči uživatelům sítě i na 
bezpečnost dodávek, měly být schopny provádět audit těchto politik.

Pozměňovací návrh 437
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oc) předkládat Komisi veškeré informace, 
které vyžaduje za účelem celoevropského 
periodického porovnávání – na základě jí 
zveřejněných metodických pokynů –
hospodářského výkonu provozovatelů 
přenosové soustavy s ohledem na kvalitu 
poskytovaných služeb.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly předkládat Komisi veškeré informace, které vyžaduje 
za účelem celoevropského porovnávání hospodářského výkonu provozovatelů přenosové 
soustavy s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb, aby bylo možné vymezit prioritní 
opatření na zlepšení výkonu provozovatelů přenosové soustavy.
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Pozměňovací návrh 438
Nicole Fontaine

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oc) zveřejňovat vyhodnocení zprávy 
kontrolora shody.

Or. fr

Odůvodnění

V rámci ustanovení o skutečném a účinném oddělení je kontrolorovi shody uloženo, aby 
předložil vnitrostátnímu regulačnímu orgánu zprávu o shodě a o plnění opatření přijatých ze 
strany provozovatelů přenosových soustav za účelem zajištění transparentního, 
nediskriminačního zacházení se všemi uživateli sítě. Vnitrostátním regulačním orgánům by 
mělo být, s ohledem na zajištění vyšší transparentnosti a lepšího hodnocení takových 
opatření, uloženo, aby zveřejňovaly zprávu o vlastní shodě a vlastním plnění.

Pozměňovací návrh 439
Nicole Fontaine

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

od) předkládat Komisi veškeré informace, 
které vyžaduje za účelem celoevropského 
periodického porovnávání – na základě jí 
zveřejněných metodických pokynů–
hospodářského výkonu provozovatelů 
přenosové soustavy s ohledem na kvalitu 
poskytovaných služeb.

Or. fr
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Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly předkládat Komisi veškeré informace, které vyžaduje 
za účelem celoevropského porovnávání hospodářského výkonu provozovatelů přenosové 
soustavy s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb, aby bylo možné vymezit prioritní 
opatření na zlepšení výkonu provozovatelů přenosové soustavy. Odpovědnost za to může nést 
Evropská energetická observatoř.

Pozměňovací návrh 440
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Stanoví-li tak členské státy, může 
provádět sledování úkolů podle odstavce 1 
jiný než regulační orgán. V takovém 
případě budou informace vyplývající ze 
sledování k dispozici regulačnímu orgánu 
co nejdříve to bude možné.
Aniž by byla narušena jejich nezávislost a 
dotčeny vlastní specifické pravomoci a 
v souladu se zásadou lepší právní úpravy, 
regulační orgán při plnění povinností 
podle odstavce 1 případně konzultuje 
provozovatele přenosové soustavy a těsně 
spolupracuje s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány.

Or. en

Odůvodnění

Znění bylo přesunuto z hlavní části odstavce 1a.



AM\714880CS.doc 87/100 PE404.525v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 441
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Stanoví-li tak členské státy, může 
provádět sledování úkolů podle odstavce 1 
jiný než regulační orgán. V takovém 
případě budou informace vyplývající ze 
sledování k dispozici regulačnímu orgánu 
co nejdříve je to možné.
Aniž by byla narušena jejich nezávislost a 
dotčeny vlastní specifické pravomoci a 
v souladu se zásadou lepší právní úpravy, 
regulační orgán při plnění povinností 
podle odstavce 1 případně konzultuje 
provozovatele přenosové soustavy a těsně 
spolupracuje s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány.

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 1a byl přesunut z hlavní části odstavce 1.

Pozměňovací návrh 442
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajistit, aby sazby za přístup k síti 
vybírané nezávislými provozovateli 
soustavy zahrnovaly odměnu pro vlastníka 
či vlastníky sítě, která je přiměřená užívání
majetku tvořícího síť a jakýmkoli novým 

d) zajistit, aby sazby za přístup k síti 
vybírané nezávislými provozovateli 
soustavy zahrnovaly odměnu pro vlastníka 
či vlastníky sítě, která je přiměřená užívání 
majetku tvořícího síť a jakýmkoli novým 
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investicím do tohoto majetku; investicím do tohoto majetku, za 
předpokladu, že vznikly z hospodářských 
důvodů nebo z důvodů účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajistit, aby sazby za přístup k síti 
vybírané nezávislými provozovateli 
soustavy zahrnovaly odměnu pro vlastníka 
či vlastníky sítě, která je přiměřená užívání 
majetku tvořícího síť a jakýmkoli novým 
investicím do tohoto majetku;

d) zajistit, aby sazby za přístup k síti 
vybírané nezávislými provozovateli 
soustavy zahrnovaly odměnu pro vlastníka 
či vlastníky sítě, která je přiměřená užívání 
majetku tvořícího síť a jakýmkoli novým 
investicím do tohoto majetku za 
předpokladu, že vznikly z hospodářských 
důvodů nebo z důvodů účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2a. Vnitrostátní regulační orgány 
přijmou harmonizovanou metodiku pro 
sledování vnitrostátních trhů s elektřinou 
v souladu s odst. 1 písm. i), zejména pro 
sledování velkoobchodních a 
maloobchodních cen, kterou sjedná a 
schválí agentura.
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Or. en

(Doplňuje nový odstavec 2a v článku 22c směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Sledování trhu je účinným nástrojem k odhalení zneužívání tržní síly. Je třeba zajistit, aby 
sledování vnitrostátních trhů prováděly vnitrostátní regulační orgány podle harmonizovaných 
kritérií a metodiky. Velmi často však vnitrostátní regulační orgány nemají potřebné zdroje ke 
trvalému sledování trhů v reálním čase, a opírají se tudíž o měsíční nebo dokonce roční 
analýzy. Agentura by měla mít k dispozici nezbytné zdroje k plnění tohoto klíčového úkolu.

Pozměňovací návrh 445
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Členské státy zajistí, aby byly 
regulačním orgánům uděleny pravomoci, 
které jim umožní účinně a rychle plnit 
povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2. Za 
tímto účelem musí regulační orgán 
disponovat alespoň následujícími 
pravomocemi:

(3) Členské státy zaručí, aby byly 
regulačním orgánům uděleny pravomoci, 
které jim umožní účinně a rychle plnit 
povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2. Za 
tímto účelem musí regulační orgán 
disponovat alespoň následujícími 
pravomocemi:

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise opravňuje vnitrostátní regulační orgány, aby činily strukturální opatření proti 
elektroenergetickým podnikům a oslabovaly jejich tržní postavení i tehdy, pokud neporušily 
předpisy o hospodářské soutěži. Tyto pravomoci intervenovat, i například jako požadavek 
zajišťovat virtuální elektrárny, ovlivňují výrobní řetězec jako celek. Není jasné, proč by 
regulační orgány měly mít pravomoci intervenovat při splnění menšího počtu nezbytných 
podmínek než orgány pro ochranu hospodářské soutěže, které měly odpovědnost původně.
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Pozměňovací návrh 446
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vydávat závazná rozhodnutí týkající se 
elektroenergetických podniků;

a) vydávat závazná rozhodnutí týkající se 
provozovatelů sítě;

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise opravňuje vnitrostátní regulační orgány, aby činily strukturální opatření proti 
elektroenergetickým podnikům a oslabovaly jejich tržní postavení i tehdy, pokud neporušily 
předpisy o hospodářské soutěži. Tyto pravomoci intervenovat, i například jako požadavek 
zajišťovat virtuální elektrárny, ovlivňují výrobní řetězec jako celek. Není jasné, proč by 
regulační orgány měly mít pravomoci intervenovat při splnění menšího počtu nezbytných 
podmínek než orgány pro ochranu hospodářské soutěže, které měly odpovědnost původně.

Pozměňovací návrh 447
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vydávat závazná rozhodnutí týkající se 
elektroenergetických podniků;

a) vydávat závazná rozhodnutí týkající se 
provozovatelů sítě;

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise opravňuje vnitrostátní regulační orgány, aby činily strukturální opatření proti 
elektroenergetickým podnikům a oslabovaly jejich tržní postavení i tehdy, pokud neporušily 
předpisy o hospodářské soutěži. Tyto pravomoci intervenovat, i například jako požadavek 
zajišťovat virtuální elektrárny, ovlivňují výrobní řetězec jako celek. Není jasné, proč by 
regulační orgány měly mít pravomoci intervenovat při splnění menšího počtu nezbytných 
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podmínek než orgány pro ochranu hospodářské soutěže, které měly odpovědnost původně.

Pozměňovací návrh 448
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vydávat závazná rozhodnutí týkající se 
elektroenergetických podniků;

a) vydávat závazná rozhodnutí týkající se 
provozovatelů sítě;

Or. de

Odůvodnění

Opatření by se měla provést, pouze pokud dojde k závažnému porušení regulačních pravidel. 
Zavedení virtuálních elektráren není žádoucí.

Pozměňovací návrh 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou 
a v případě, že nedošlo k porušení 
pravidel hospodářské soutěže, rozhodnout 
o jakýchkoli vhodných opatřeních, která 
jsou nezbytná a přiměřená pro podporu 
účinné hospodářské soutěže a zajištění 
řádného fungování trhu, včetně 
virtuálních elektráren;

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Právo na dozor nad hospodářskou soutěží dalece přesahuje rámec zákonných úlev 
poskytovaných regulačními orgány.

Pozměňovací návrh 450
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou a 
v případě, že nedošlo k porušení pravidel 
hospodářské soutěže, rozhodnout o 
jakýchkoli vhodných opatřeních, která 
jsou nezbytná a přiměřená pro podporu 
účinné hospodářské soutěže a zajištění 
řádného fungování trhu, včetně 
virtuálních elektráren;

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou;

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise opravňuje vnitrostátní regulační orgány, aby činily strukturální opatření proti 
elektroenergetickým podnikům a oslabovaly jejich tržní postavení i tehdy, pokud neporušily 
předpisy o hospodářské soutěži. Tyto pravomoci intervenovat, i například jako požadavek 
zajišťovat virtuální elektrárny, ovlivňují výrobní řetězec jako celek. Není jasné, proč by 
regulační orgány měly mít pravomoci intervenovat při splnění menšího počtu nezbytných 
podmínek než orgány pro ochranu hospodářské soutěže, které měly odpovědnost původně.

Pozměňovací návrh 451
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou a 
v případě, že nedošlo k porušení pravidel 
hospodářské soutěže, rozhodnout o 
jakýchkoli vhodných opatřeních, která 
jsou nezbytná a přiměřená pro podporu 
účinné hospodářské soutěže a zajištění
řádného fungování trhu, včetně 
virtuálních elektráren;

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou;

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise opravňuje vnitrostátní regulační orgány, aby činily strukturální opatření proti 
elektroenergetickým podnikům a oslabovaly jejich tržní postavení i tehdy, pokud neporušily 
předpisy o hospodářské soutěži. Tyto pravomoci intervenovat, i například jako požadavek 
zajišťovat virtuální elektrárny, ovlivňují výrobní řetězec jako celek. Není jasné, proč by 
regulační orgány měly mít pravomoci intervenovat při splnění menšího počtu nezbytných 
podmínek než orgány pro ochranu hospodářské soutěže, které měly odpovědnost původně.

Pozměňovací návrh 452
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou a 
v případě, že nedošlo k porušení pravidel 
hospodářské soutěže, rozhodnout o 
jakýchkoli vhodných opatřeních, která jsou 
nezbytná a přiměřená pro podporu účinné 
hospodářské soutěže a zajištění řádného 
fungování trhu, včetně virtuálních 
elektráren;

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou a 
v případě, že nedošlo k porušení pravidel 
hospodářské soutěže, rozhodnout o 
jakýchkoli vhodných opatřeních, která jsou 
nezbytná a přiměřená pro podporu účinné 
hospodářské soutěže a zajištění řádného 
fungování trhu;
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Or. en

Odůvodnění

V bodě odůvodnění lze uvést, že virtuální elektrárny jsou jedním z možných opatření na 
podporu účinné hospodářské soutěže a zajištění správného fungování trhu.

Pozměňovací návrh 453
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou a 
v případě, že nedošlo k porušení pravidel 
hospodářské soutěže, rozhodnout o 
jakýchkoli vhodných opatřeních, která 
jsou nezbytná a přiměřená pro podporu 
účinné hospodářské soutěže a zajištění 
řádného fungování trhu, včetně 
virtuálních elektráren;

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou;

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise opravňuje vnitrostátní regulační orgány, aby na základě vlastního uvážení 
přijaly strukturální opatření vůči elektroenergetickým podnikům. Není jasné, proč by měla být 
tato opatření přijata i v případě, že nedojde k porušení pravidel na ochranu hospodářské 
soutěže.

Pozměňovací návrh 454
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou a 
v případě, že nedošlo k porušení pravidel 
hospodářské soutěže, rozhodnout o 
jakýchkoli vhodných opatřeních, která jsou 
nezbytná a přiměřená pro podporu účinné 
hospodářské soutěže a zajištění řádného 
fungování trhu, včetně virtuálních 
elektráren;

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou a 
rozhodnout o jakýchkoli vhodných 
opatřeních, která jsou nezbytná a 
přiměřená pro podporu účinné hospodářské 
soutěže a zajištění řádného fungování trhu;

Or. en

Odůvodnění

Pozměněné znění zachovává původně navržený přísný a vyvážený regulační dohled nad trhem 
(včetně opatření ex ante), aniž by hrozilo zmatení úloh regulačních orgánů a orgánů pro 
ochranu hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 455
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou a 
v případě, že nedošlo k porušení pravidel 
hospodářské soutěže, rozhodnout o 
jakýchkoli vhodných opatřeních, která jsou 
nezbytná a přiměřená pro podporu účinné 
hospodářské soutěže a zajištění řádného 
fungování trhu, včetně virtuálních 
elektráren;

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou a 
rozhodnout o jakýchkoli vhodných 
opatřeních, která jsou nezbytná a 
přiměřená pro podporu účinné hospodářské 
soutěže a zajištění řádného fungování trhu;

Or. de
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Odůvodnění

Opatření by se měla provést, pouze pokud dojde k závažnému porušení regulačních pravidel. 
Zavedení virtuálních elektráren není žádoucí.

Pozměňovací návrh 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou a 
v případě, že nedošlo k porušení pravidel 
hospodářské soutěže, rozhodnout o 
jakýchkoli vhodných opatřeních, která 
jsou nezbytná a přiměřená pro podporu 
účinné hospodářské soutěže a zajištění 
řádného fungování trhu, včetně 
virtuálních elektráren;

b) podporovat vnitrostátní orgán pro 
hospodářskou soutěž v šetřeních 
zaměřených na fungování trhů 
s elektřinou;

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise opravňuje vnitrostátní regulační orgány, aby činily strukturální opatření proti 
elektroenergetickým podnikům a oslabovaly jejich tržní postavení i tehdy, pokud neporušily 
předpisy o hospodářské soutěži. Tyto pravomoci intervenovat, i například jako požadavek 
zajišťovat virtuální elektrárny, ovlivňují výrobní řetězec jako celek. Není jasné, proč by 
regulační orgány měly mít pravomoci intervenovat při splnění menšího počtu nezbytných 
podmínek než orgány pro ochranu hospodářské soutěže, které měly odpovědnost původně.
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Pozměňovací návrh 457
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou a 
v případě, že nedošlo k porušení pravidel 
hospodářské soutěže, rozhodnout o 
jakýchkoli vhodných opatřeních, která jsou 
nezbytná a přiměřená pro podporu účinné 
hospodářské soutěže a zajištění řádného 
fungování trhu, včetně virtuálních 
elektráren;

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou a 
v případě, že nedošlo k porušení pravidel 
hospodářské soutěže, rozhodnout o 
jakýchkoli vhodných opatřeních, která jsou 
nezbytná a přiměřená pro podporu účinné 
hospodářské soutěže a zajištění řádného 
fungování trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vyžadovat od elektroenergetických 
podniků jakékoli informace, jež jsou 
důležité pro plnění jeho úkolů;

(c) vyžadovat od elektroenergetických 
podniků informace, jež jsou důležité pro 
plnění jeho úkolů;

Or. en

Odůvodnění

Nové znění zdůrazňuje, že požadované informace se musí týkat plnění povinností regulačních 
orgánů.
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Pozměňovací návrh 459
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ukládat účinné, přiměřené a odrazující 
sankce elektroenergetickým podnikům, 
které neplní povinnosti, jež pro ně 
vyplývají z této směrnice či z jakýchkoli 
rozhodnutí regulačního orgánu nebo 
agentury; 

d) ukládat účinné, úměrné a odrazující 
pokuty elektroenergetickým podnikům, 
které neplní povinnosti, jež pro ně 
vyplývají z této směrnice či z jakýchkoli 
odpovídajících právně závazných 
rozhodnutí regulačního orgánu nebo 
agentury; 

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ukládat účinné, přiměřené a odrazující 
sankce elektroenergetickým podnikům, 
které neplní povinnosti, jež pro ně 
vyplývají z této směrnice či z jakýchkoli 
rozhodnutí regulačního orgánu nebo 
agentury; 

d) ukládat účinné, úměrné a odrazující 
pokuty elektroenergetickým podnikům, 
které neplní povinnosti, jež pro ně 
vyplývají z této směrnice či z jakýchkoli 
odpovídajících právně závazných 
rozhodnutí regulačního orgánu nebo 
agentury; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 461
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) schvalovat ochranná opatření uvedená 
v článku 24.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) schvalovat ochranná opatření uvedená 
v článku 24.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) uvalit pevné horní cenové rozsahy na 
aktéry s dominantním postavením na 
trhu.

Or. en
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Odůvodnění

Může dojít k tomu, že pravidla na podporu hospodářské soutěže uvedená v písmenu b) téhož 
článku nebudou dostačující, a proto by regulační orgán měl mít právo uplatnit dočasné, ale 
účinné opatření – horní cenový rozsah.
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