
AM\714963CS.doc PE404.530v01-00
Externí překlad

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2007/0195(COD)

19. 3. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
464 - 575

Návrh zprávy
Eluned Morgan
(PE402.516v01-00)

Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou

Návrh směrnice – pozměňující akt
(KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))



PE404.530v01-00 2/78 AM\714963CS.doc
Externí překlad

CS

AM_Com_LegReport



AM\714963CS.doc 3/78 PE404.530v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 464
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 4 – písm. a a b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí tak, aby díky 
těmto investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí;

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci a jejich 
metod, nebo metod a jejich sledování a 
účelu stanovení sazeb za přenos a 
distribuci. Tyto sazby odrážejí skutečné 
vynaložené náklady, pokud tyto náklady 
odpovídají nákladům účinného a 
organizačně srovnatelného provozovatele 
a jsou průhledné. Musí umožňovat 
provádění nezbytných investic do sítí tak, 
aby díky těmto investicím bylo možné 
zabezpečit rentabilitu sítí;

b) poskytování vyrovnávacích služeb. b) poskytování vyrovnávacích služeb, které 
v možné míře odrážejí náklady a jsou 
neutrální vůči výnosům a při tom dávají 
vhodný podnět pro uživatele sítě pro 
vyrovnání jejich vstupu a odběru. Jsou 
spravedlivé, nediskriminují a opírají se o 
objektivní kritéria.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu předkládá podmínku ze směrnice 2003/54/ES, podle níž 
mohou regulační orgány schválit sazby za přístup nebo alespoň metody stanovování sazeb 
podléhající jejich výpočtu. Znění v písmenu a) se týká současné mezery v tom smyslu, že není 
požadováno, aby sazby za distribuci odrážely náklady. Znění písmena b) se opírá o pokyny 
ERGEG ohledně osvědčených postupů při vyrovnávání plynu a potvrzuje zásadu, že by 
vyrovnávací činnosti provozovatelů přenosových soustav měly být všeobecně neutrální vůči 
výnosům.
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Pozměňovací návrh 465
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Regulační orgány jsou příslušné pro 
stanovování nebo schvalování podmínek 
před tím, než vstoupí v platnost, pro: 

4. Regulační orgány jsou příslušné pro 
stanovování nebo schvalování minimálně 
metod výpočtu nebo stanovování 
podmínek před tím, než vstoupí v platnost, 
pro:

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí tak, aby díky 
těmto investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí;

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci nebo 
jejich metod. Tyto sazby nebo metody 
musí umožňovat provádění nezbytných 
investic do sítí tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí; 

b) poskytování vyrovnávacích služeb. b) poskytování vyrovnávacích služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 4 – úvodní část a písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Regulační orgány jsou příslušné pro 
stanovování nebo schvalování podmínek 
před tím, než vstoupí v platnost, pro:

4. Regulační orgány jsou příslušné pro 
stanovování nebo schvalování minimálně 
metod výpočtu nebo stanovování 
podmínek před tím, než vstoupí v platnost, 
pro:

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci nebo 
jejich metod. Tyto sazby nebo metody 
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nezbytných investic do sítí tak, aby díky 
těmto investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí;

musí umožňovat provádění nezbytných 
investic do sítí tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí tak, aby díky 
těmto investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí;

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci a jejich 
metod, nebo metod a jejich sledování a 
účelu stanovení sazeb za přenos a 
distribuci. Tyto sazby musí umožňovat 
provádění nezbytných investic do sítí tak, 
aby díky těmto investicím bylo možné 
zabezpečit rentabilitu sítí;

Or. en

Odůvodnění

Je namístě zajistit, aby vnitrostátní regulační orgány nesly odpovědnost za stanovování nebo 
schvalování: sazeb za přenos a distribuci a jejich metod, nebo metod stanovení nebo 
schválení sazeb za přenos a distribuci včetně sledování uplatňování metod stanovení sazeb.

Pozměňovací návrh 468
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí tak, aby díky 
těmto investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí;

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně metod výpočtu sazeb za přenos a 
distribuci. Tyto sazby musí umožňovat 
provádění nezbytných investic do sítí tak, 
aby díky těmto investicím bylo možné 
zabezpečit rentabilitu sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí tak, aby díky 
těmto investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí;

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci. Tyto 
sazby odrážejí skutečné vynaložené 
náklady, pokud tyto náklady odpovídají 
nákladům účinného a organizačně 
srovnatelného provozovatele a jsou 
průhledné. Musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí tak, aby díky 
těmto investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí;

Or. en

Odůvodnění

Znění v písmenu a) se týká současné mezery ve směrnicích a nařízeních v tom smyslu, že není 
požadováno, aby sazby za distribuci odrážely náklady. Navržené znění rozšiřuje současná 
ustanovení nařízení o přepravě zemního plynu na distribuci elektřiny.
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Pozměňovací návrh 470
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí tak, aby díky 
těmto investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí;

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci a metod 
používaných pro výpočet takových sazeb. 
Tyto sazby a metody musí umožňovat 
provádění nezbytných investic do sítí tak, 
aby díky těmto investicím bylo možné 
zabezpečit rentabilitu sítí;

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v současném regulačním režimu mají mít členské státy možnost vybrat si stanovení 
kontrolních opatření pro samotné sazby nebo pro metody sazeb. Kromě toho je působnost 
regulačních orgánů v oblasti stanovování sazeb v rozporu s článkem 20, podle něhož musí být 
přístup udělen na základě schválených sazeb. 

Pozměňovací návrh 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí tak, aby díky 
těmto investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí;

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci a jejich 
metod, nebo metod a jejich sledování a 
účelu stanovení sazeb za přenos a 
distribuci. Tyto sazby musí umožňovat 
provádění nezbytných investic do sítí tak, 
aby díky těmto investicím bylo možné 
zabezpečit rentabilitu sítí. Sem může patřit 
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zvláštní regulační přístup k novým 
investicím;

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění přístupu všech tržních subjektů je třeba zaručit průhlednost systému a 
vnitrostátní regulační orgány musí zaručit, že bude možné efektivně plánovat. Investice navíc 
jasně vyžadují regulační stabilitu vzhledem k sazbám, a mohou tak ospravedlnit vyjmutí 
z regulačního přezkumu sazeb. Regulační orgány by měly dostat možnost dávat pobídky 
k novým investicím, aniž při tom dojde k vyloučení třetích osob.

Pozměňovací návrh 472
Britta Thomsen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí tak, aby díky 
těmto investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí; 

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí tak, aby díky 
těmto investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí; tyto sazby nesmí 
diskriminovat nové subjekty na trhu, pro 
které by měly platit stejné podmínky jako 
pro jejich konkurenci v minulosti;

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech musí nové subjekty na trhu, zejména subjekty zabývající se 
produkcí obnovitelné energie, platit celou výši nákladů za připojení k síti, zatímco 
provozovatelé přenosových soustav platí celou výši nákladů na infrastrukturu, když se 
stávající elektrárny rozšiřují a zvyšují svou potřebu přenosu elektřiny. Tato bezplatná 
infrastruktura se objevuje i v případě, kdy se stávající provozovatelé změní formou změny 
vlastnictví. Dochází tak k diskriminaci nových subjektů, zejména ve prospěch stávajících, 
centralizovaných elektráren. 
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Pozměňovací návrh 473
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování vyrovnávacích služeb. b) poskytování vyrovnávacích služeb, které 
v možné míře odrážejí náklady a jsou 
neutrální vůči výnosům a při tom dávají 
vhodný podnět uživatelům sítě pro 
vyrovnání jejich vstupu a odběru; jsou 
spravedlivé, nediskriminují a opírají se o 
objektivní kritéria.

Or. en

Odůvodnění

Znění písmena b) se opírá o pokyny ERGEG ohledně osvědčených postupů při vyrovnávání 
plynu a potvrzuje zásadu, že by vyrovnávací činnosti provozovatelů přenosových soustav měly 
být všeobecně neutrální vůči výnosům (týká se jich pouze možnost výkonnostních pobídek).

Pozměňovací návrh 474
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Regulační orgány jsou příslušné pro 
stanovování nebo schvalování podmínek 
před tím, než vstoupí v platnost, pro 
přístup k přeshraničním infrastrukturám, 
včetně postupů pro přidělování kapacity a 
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řízení přetížení. Mají právo požádat 
v případě potřeby provozovatele přenosové 
soustavy, aby tyto podmínky změnili.

Or. fr

Odůvodnění

Regulační orgány musí odpovídat za kontrolu způsobu, jakým jsou řízeny přeshraniční 
infrastruktury. 

Pozměňovací návrh 475
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při stanovování či schvalování sazeb 
musí regulační orgány zajistit, aby byla 
provozovatelům sítě poskytnuta přiměřená
pobídka, jak z krátkodobé, tak 
z dlouhodobé perspektivy, pro zvyšování 
účinnosti a podporu integrace trhu a 
souvisejících výzkumných činností.

5. Při stanovování či schvalování sazeb 
nebo metod musí regulační orgány zajistit, 
aby byla provozovatelům sítě poskytnuta 
vhodná pobídka, jak z krátkodobé, tak 
z dlouhodobé perspektivy, pro zvyšování 
účinnosti a podporu integrace trhu a 
zabezpečení dodávek a souvisejících 
výzkumných činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při stanovování či schvalování sazeb 5. Při stanovování či schvalování sazeb 
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musí regulační orgány zajistit, aby byla 
provozovatelům sítě poskytnuta přiměřená
pobídka, jak z krátkodobé, tak 
z dlouhodobé perspektivy, pro zvyšování 
účinnosti a podporu integrace trhu a 
souvisejících výzkumných činností.

nebo metod musí regulační orgány zajistit, 
aby byla provozovatelům sítě poskytnuta 
vhodná pobídka, jak z krátkodobé, tak 
z dlouhodobé perspektivy, pro zvyšování 
účinnosti a podporu integrace trhu a 
zabezpečení dodávek a souvisejících 
výzkumných činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Britta Thomsen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při stanovování či schvalování sazeb 
musí regulační orgány zajistit, aby byla 
provozovatelům sítě poskytnuta přiměřená 
pobídka, jak z krátkodobé, tak 
z dlouhodobé perspektivy, pro zvyšování 
účinnosti a podporu integrace trhu a 
souvisejících výzkumných činností.

5. Při stanovování či schvalování sazeb 
musí regulační orgány zajistit, aby byla 
provozovatelům sítě poskytnuta přiměřená 
pobídka, jak z krátkodobé, tak 
z dlouhodobé perspektivy, pro zvyšování 
účinnosti, snížení emisí uhlíku při provozu 
systému, podporu integrace trhu a 
souvisejících výzkumných činností.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé sítí ovlivňují emise uhlíku optimálním využíváním stávajícího zdroje. 

Pozměňovací návrh 478
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při stanovování či schvalování sazeb 
musí regulační orgány zajistit, aby byla 
provozovatelům sítě poskytnuta přiměřená 
pobídka, jak z krátkodobé, tak 
z dlouhodobé perspektivy, pro zvyšování 
účinnosti a podporu integrace trhu a 
souvisejících výzkumných činností.

5. Při schvalování sazeb nebo metod musí 
regulační orgány zajistit, aby byla 
provozovatelům sítě poskytnuta přiměřená 
pobídka, jak z krátkodobé, tak 
z dlouhodobé perspektivy, pro zvyšování 
účinnosti a podporu integrace trhu a 
souvisejících výzkumných činností.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v současném regulačním režimu mají mít členské státy možnost vybrat si stanovení 
kontrolních opatření pro samotné sazby nebo pro metody sazeb. Kromě toho je působnost 
regulačních orgánů v oblasti stanovování sazeb v rozporu s článkem 20, podle něhož musí být 
přístup udělen na základě schválených sazeb. 

Pozměňovací návrh 479
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při stanovování či schvalování sazeb 
musí regulační orgány zajistit, aby byla 
provozovatelům sítě poskytnuta přiměřená 
pobídka, jak z krátkodobé, tak 
z dlouhodobé perspektivy, pro zvyšování 
účinnosti a podporu integrace trhu a 
souvisejících výzkumných činností.

5. Při stanovování či schvalování sazeb 
musí regulační orgány zajistit, aby byla 
provozovatelům sítě poskytnuta přiměřená 
pobídka, jak z krátkodobé, tak 
z dlouhodobé perspektivy, pro zvyšování 
účinnosti a podporu integrace trhu.

Or. en

Odůvodnění

Pobídky pro výzkumné činnosti bez konkrétního cíle o tom, jak uplatňovat výzkum v rámci 
podnikání v síti by neměly být motivovány stanovováním sazeb.
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Pozměňovací návrh 480
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při stanovování či schvalování sazeb 
musí regulační orgány zajistit, aby byla 
provozovatelům sítě poskytnuta přiměřená 
pobídka, jak z krátkodobé, tak 
z dlouhodobé perspektivy, pro zvyšování 
účinnosti a podporu integrace trhu a 
souvisejících výzkumných činností.

5. Při stanovování či schvalování sazeb 
musí regulační orgány zajistit, aby byla 
provozovatelům sítě poskytnuta přiměřená 
pobídka, jak z krátkodobé, tak 
z dlouhodobé perspektivy, pro zvyšování 
účinnosti a podporu integrace trhu.

Or. en

Odůvodnění

Pobídky pro výzkumné činnosti bez konkrétního cíle o tom, jak uplatňovat výzkum v rámci 
podnikání v síti by neměly být motivovány stanovováním sazeb. Výzkumnou činnost lze 
považovat spíše za prostředek než za cíl a při regulaci sazeb v síti by se měly pobídky 
uplatňovat pouze v případě cílů, jako je účinnost a integrace trhu.

Pozměňovací návrh 481
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5a. Regulační orgány sledují řízení 
přetížení ve vnitrostátních elektrárenských 
soustavách a propojeních.
Provozovatelé přenosových soustav 
předkládají své postupy řízení přetížení, 
včetně přidělování kapacity, vnitrostátním 
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regulačním orgánům ke schválení. 
Vnitrostátní regulační orgány mohou 
před schválením těchto postupů požádat o 
jejich změny.“

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány měly tuto kompetenci podle směrnice 54/2003/ES a měla by být 
uvedena i zde.

Pozměňovací návrh 482
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5a. Regulační orgány sledují řízení 
přetížení ve vnitrostátních elektrárenských 
soustavách a propojeních. 

Provozovatelé přenosových soustav 
předkládají své postupy řízení přetížení, 
včetně přidělování kapacity, vnitrostátním 
regulačním orgánům ke schválení. 
Vnitrostátní regulační orgány mohou 
před schválením těchto postupů požádat o 
jejich změny.“

Or. en

Odůvodnění

Musíme zajistit účinnou koordinaci mezi vnitrostátními regulačními orgány v rámci 
mechanismů přidělování kapacity a obecněji při řízení přetížení. Formální schválení postupů 
řízení přetížení regulačními orgány musí být sděleno jasně, aby bylo zajištěno účinné 
provádění nařízení 1228/2003.



AM\714963CS.doc 15/78 PE404.530v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 483
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5a. Regulační orgány sledují řízení 
přetížení ve vnitrostátních elektrárenských 
soustavách a propojeních.
Provozovatelé přenosových soustav 
předkládají své postupy řízení přetížení, 
včetně přidělování kapacity, vnitrostátním 
regulačním orgánům ke schválení. 
Vnitrostátní regulační orgány mohou 
před schválením těchto postupů požádat o 
jejich změny.“

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány nemají v současné době stejnou úroveň kompetence 
v souvislosti s mechanismy přidělování kapacity a řízení přetížení. Tyto rozdíly plnou měrou 
brzdí účinnou koordinaci mezi vnitrostátními regulačními orgány v rámci mechanismů 
přidělování kapacity a obecněji při řízení přetížení. Formální schválení postupů řízení 
přetížení regulačními orgány musí být sděleno jasně, aby bylo zajištěno účinné provádění 
nařízení 1228/2003.

Pozměňovací návrh 484
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Regulační orgány mají právo požádat 
v případě potřeby provozovatele přenosové 

6. Regulační orgány mají právo požádat 
v případě potřeby provozovatele přenosové 
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a distribuční soustavy, aby změnili 
podmínky, včetně sazeb uvedených 
v tomto článku, tak, aby byly přiměřené a 
používaly se nediskriminačním způsobem.

a distribuční soustavy, aby změnili 
podmínky, včetně sazeb nebo metod 
uvedených v tomto článku, tak, aby byly 
přiměřené a používaly se 
nediskriminačním způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Regulační orgány mají právo požádat 
v případě potřeby provozovatele přenosové 
a distribuční soustavy, aby změnili 
podmínky, včetně sazeb uvedených 
v tomto článku, tak, aby byly přiměřené a 
používaly se nediskriminačním způsobem.

6. Regulační orgány mají právo požádat 
v případě potřeby provozovatele přenosové 
a distribuční soustavy, aby změnili 
podmínky, včetně sazeb nebo metod 
uvedených v tomto článku, tak, aby byly 
přiměřené a používaly se 
nediskriminačním způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v současném regulačním režimu mají mít členské státy možnost vybrat si stanovení 
kontrolních opatření pro samotné sazby nebo pro metody sazeb. 

Pozměňovací návrh 486
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Každá osoba, která si stěžuje na 
provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy, může podat stížnost regulačnímu 
orgánu, který jako orgán pro řešení sporů 
vydá rozhodnutí do dvou měsíců po 
obdržení stížnosti. Tuto lhůtu je možné 
prodloužit o dva měsíce, pokud regulační 
orgány potřebují další informace. Tuto 
lhůtu je možné dále prodloužit po dohodě 
s navrhovatelem. Toto rozhodnutí má 
závazný účinek, pokud není zrušeno nebo 
odvoláno.

7. Každá osoba, která si stěžuje na 
provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy v souvislosti s jeho povinnostmi 
podle této směrnice, může podat stížnost 
regulačnímu orgánu, který jako orgán pro 
řešení sporů vydá rozhodnutí do dvou 
měsíců po obdržení stížnosti. Tuto lhůtu je 
možné prodloužit o dva měsíce, pokud 
regulační orgány potřebují další informace.
Tuto lhůtu je možné dále prodloužit po 
dohodě s navrhovatelem. Toto rozhodnutí 
má závazný účinek, pokud není zrušeno 
nebo odvoláno.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Každá osoba, která si stěžuje na 
provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy, může podat stížnost regulačnímu 
orgánu, který jako orgán pro řešení sporů 
vydá rozhodnutí do dvou měsíců po 
obdržení stížnosti. Tuto lhůtu je možné 
prodloužit o dva měsíce, pokud regulační 
orgány potřebují další informace. Tuto 
lhůtu je možné dále prodloužit po dohodě 
s navrhovatelem. Toto rozhodnutí má 
závazný účinek, pokud není zrušeno nebo 
odvoláno.

7. Každá osoba, která si stěžuje na 
provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy v souvislosti s jeho povinnostmi 
podle této směrnice, může podat stížnost 
regulačnímu orgánu, který jako orgán pro 
řešení sporů vydá rozhodnutí do dvou 
měsíců po obdržení stížnosti. Tuto lhůtu je 
možné prodloužit o dva měsíce, pokud 
regulační orgány potřebují další informace.
Tuto lhůtu je možné dále prodloužit po 
dohodě s navrhovatelem. Toto rozhodnutí 
má závazný účinek, pokud není zrušeno 
nebo odvoláno.

Or. en
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Pozměňovací návrh 488
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Každá osoba, které se dotýká rozhodnutí 
o metodách přijaté podle tohoto článku 
nebo které se dotýkají navržené metody, 
má-li regulační orgán konzultační 
povinnost, a která má právo si na ně 
stěžovat, může podat stížnost s ohledem na 
přezkoumání rozhodnutí ve lhůtě nejvýše 
dvou měsíců po zveřejnění rozhodnutí 
nebo návrhu rozhodnutí nebo v kratší lhůtě 
stanovené členskými státy. Tato stížnost 
nemá odkladný účinek.

8. Každá osoba, které se dotýká rozhodnutí 
o metodách přijaté podle tohoto článku 
nebo které se dotýkají navržené sazby nebo 
metody, má-li regulační orgán konzultační 
povinnost, a která má právo si na ně 
stěžovat, může podat stížnost s ohledem na 
přezkoumání rozhodnutí ve lhůtě nejvýše 
dvou měsíců po zveřejnění rozhodnutí 
nebo návrhu rozhodnutí nebo v kratší lhůtě 
stanovené členskými státy. Tato stížnost 
nemá odkladný účinek.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v současném regulačním režimu mají mít členské státy možnost vybrat si stanovení 
kontrolních opatření pro samotné sazby nebo pro metody sazeb. 

Pozměňovací návrh 489
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Členské státy vytvoří vhodné a účinné 
mechanismy pro regulaci, kontrolu a 
průhlednost tak, aby zabránily veškerému 
zneužívání dominantního postavení a 

9. Členské státy vytvoří vhodné a účinné 
mechanismy pro kontrolu a průhlednost 
tak, aby zabránily veškerému zneužívání 
dominantního postavení a bezohlednému 
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bezohlednému chování, zejména ke škodě 
spotřebitelů. Tyto mechanismy berou 
v úvahu ustanovení Smlouvy, a zejména 
její článek 82.

chování, zejména ke škodě spotřebitelů. 
Tyto mechanismy berou v úvahu 
ustanovení Smlouvy, a zejména její článek 
82.

Or. de

Odůvodnění

V mnoha členských státech to jsou úřady pro hospodářskou soutěž, kdo má pravomoc 
zasáhnout do oblasti hospodářské soutěže. Jiné členské státy na druhou strany tyto povinnosti 
přidělily regulačním orgánům. Pravidlo uvedené v článku 22c je tak z právního hlediska 
špatné.

Pozměňovací návrh 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být odůvodněná.

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být veřejně zdůvodněná, přiměřená a 
potřebná.

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění rozhodnutí regulačních orgánů musí být zveřejněna, aby byla zajištěna důvěra a 
aby se zkrátilo zpoždění při zavádění opatření.
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Pozměňovací návrh 491
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být odůvodněná.

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být odůvodněná, aby bylo zajištěno právní 
přezkoumání.

Or. de

Odůvodnění

Podle návrhu směrnice by měly mít regulační orgány komplexní a dalekosáhlé rozhodovací 
pravomoci, aniž by jejich rozhodnutí bylo podrobeno právnímu přezkoumání, takže 
nezávislost regulačních orgánů znamená, že se nikomu politicky nezodpovídají. Z tohoto 
důvodu je zásadní, aby bylo právní přezkoumání obsahu rozhodnutí regulačních orgánů 
výslovně stanoveno. 

Pozměňovací návrh 492
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být odůvodněná.

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být odůvodněná, aby byla možná kontrola 
ze strany soudu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 493
Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být odůvodněná. 

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být odůvodněná, aby byla možná kontrola 
ze strany soudu.

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly vhodné mechanismy, 
v jejichž rámci má strana, které se 
rozhodnutí vnitrostátního regulačního 
orgánu týká, právo podat opravný 
prostředek k orgánu, který je na 
zúčastněných stranách nezávislý.

13. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly vhodné mechanismy, 
v jejichž rámci má strana, které se 
rozhodnutí vnitrostátního regulačního 
orgánu týká, právo podat opravný 
prostředek k orgánu, který je na 
zúčastněných stranách nezávislý. Právo na 
odvolání musí být stanoveno z toho 
důvodu, aby byl dodržen obsah rozhodnutí 
i postup.

Or. en

Odůvodnění

Po harmonizaci pravomocí a povinností vnitrostátních regulačních orgánů by měly být 
harmonizovány i odvolací postupy.



PE404.530v01-00 22/78 AM\714963CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 495
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly vhodné mechanismy, 
v jejichž rámci má strana, které se 
rozhodnutí vnitrostátního regulačního 
orgánu týká, právo podat opravný 
prostředek k orgánu, který je na 
zúčastněných stranách nezávislý.

13. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly vhodné mechanismy, 
v jejichž rámci má strana, které se 
rozhodnutí vnitrostátního regulačního 
orgánu týká, právo podat opravný 
prostředek k vnitrostátnímu soudnímu
orgánu nebo k jinému nezávislému 
vnitrostátnímu orgánu, který je nezávislý 
na zúčastněných stranách a vládě.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit nezávislost a integritu rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgánů by měl 
odvolání řešit nezávislý a neutrální orgán, jako je soud, který není vystaven soukromému ani 
politickému vlivu rovněž v souladu s čl. 22a odst. 2, který stanovuje nezávislost regulačních 
orgánů na jakémkoli jiném veřejném či soukromém subjektu, zájmech trhu či vládách.

Pozměňovací návrh 496
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly vhodné mechanismy, 
v jejichž rámci má strana, které se 
rozhodnutí vnitrostátního regulačního 
orgánu týká, právo podat opravný 
prostředek k orgánu, který je na 

13. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly vhodné mechanismy, 
v jejichž rámci má strana, které se 
rozhodnutí vnitrostátního regulačního 
orgánu týká, právo podat opravný 
prostředek k soudu nebo jinému 
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zúčastněných stranách nezávislý. autonomnímu vnitrostátnímu orgánu, 
který je nezávislý na zúčastněných stranách 
a vlivu vlády.

Or. de

Odůvodnění

S cílem zajistit nezávislost a integritu rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgánů by měl 
odvolání řešit nezávislý a neutrální orgán, jako je soud, který není vystaven soukromému ani 
politickému vlivu. Díky tomu, že se soudy stanou orgánem, k němuž se bude možné odvolat 
proti rozhodnutí regulačního orgánu, budou tato rozhodnutí nezávislejší na politickém vlivu. 
To je důležité zejména z toho důvodu, že v některých zemích jsou takovými rozhodnutími 
dotčeny i veřejné orgány.

Pozměňovací návrh 497
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Komise může přijmout obecné zásady 
ohledně provádění pravomocí popsaných 
v tomto článku ze strany regulačních 
orgánů. 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

Pozměňovací návrh 498
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Komise může přijmout obecné zásady 
ohledně provádění pravomocí popsaných 
v tomto článku ze strany regulačních 
orgánů. 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

Navržený postup projednávání ve výborech by omezil vliv Evropského parlamentu, a odstranil 
by tak základní rozhodnutí z legislativního postupu. Jelikož postup projednávání ve výborech 
má potenciálně velmi dalekosáhlé důsledky a taková ustanovení mají vliv na podstatu 
nezávazných ustanovení, která se týkají provozovatelů distribučních soustav, mělo by být toto 
zamítnuto. Nepřiměřený je i rozsah převodu pravomocí na Komisi.

Pozměňovací návrh 499
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Komise může přijmout obecné zásady 
ohledně provádění pravomocí popsaných 
v tomto článku ze strany regulačních 
orgánů. 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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Pozměňovací návrh 500
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Komise může přijmout obecné zásady 
ohledně provádění pravomocí popsaných 
v tomto článku ze strany regulačních 
orgánů. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 27b odst. 3

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 501
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Komise může přijmout obecné zásady 
ohledně provádění pravomocí popsaných 
v tomto článku ze strany regulačních 
orgánů. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 27b odst. 3

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Pravomoci zde navržené Komisí a týkající se vydávání obecných zásad regulativním postupem 
s kontrolou výrazně omezují práva Evropského parlamentu a měly by být zamítnuty.

Pozměňovací návrh 502
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Komise může přijmout obecné zásady 
ohledně provádění pravomocí popsaných 
v tomto článku ze strany regulačních 
orgánů. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 27b odst. 3

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Čl. 22c odst. 14 by měl být vypuštěn z toho důvodu, že příslušné ustanovení by převedlo 
významné pravomoci na Komisi, konkrétně pravomoc určovat kompetence regulačních 
orgánů.

Pozměňovací návrh 503
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Komise může přijmout obecné zásady 
ohledně provádění pravomocí popsaných 
v tomto článku ze strany regulačních 
orgánů. 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

14. Komise může změnit obecné zásady 
ohledně provádění pravomocí popsaných 
v tomto článku ze strany regulačních 
orgánů. Toto opatření, jehož předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se změní
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 27b odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Tento návrh má zajistit, aby obecné zásady přijímaly běžným postupem Parlament a Rada. 
Pravomoci by měly být Komisi uděleny výhradně za účelem jakýchkoli nezbytných úprav.

Pozměňovací návrh 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„14a. Členské státy stanoví vhodné 
financování, aby mohl být zřízen Výbor 
spotřebitelů zemního plynu a elektřiny, 
který bude působit jako orgán na ochranu 
spotřebitelů a bude nezávislý na 
regulačním orgánu. Bude mít jednotné 
kontaktní místo pro spotřebitele a bude 
šetřit stížnosti na společnosti poskytující 
veřejné služby; bude poskytovat 
poradenství regulačnímu orgánu, vládě a 
společnostem ohledně potřeb spotřebitelů; 
bude mít jasně vymezená práva přístupu 
k informacím a pravomoc zveřejnit tyto 
informace za účelem podpory vysokého 
standardu dodávek energie a fyzických 
energetických služeb pro spotřebitele.“
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Or. en

Odůvodnění

Práva spotřebitelů musí být chráněna a zdokonalována. Jedním ze způsobů, který již přijaly 
některé členské státy, je zřízení Výboru spotřebitelů energie. Tyto orgány by měly být zřízeny 
v celé Unii.

Pozměňovací návrh 505
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulační orgány spolupracují 
přinejmenším na regionální úrovni s cílem 
podporovat utváření provozních uspořádání
vedoucích k zajištění optimálního řízení 
sítě, rozvoji společných burz pro 
obchodování s elektřinou a k přidělování
přeshraniční kapacity a s cílem zajistit 
minimální úroveň propojovací kapacity 
v rámci regionu umožňující rozvoj účinné 
hospodářské soutěže. 

2. Regulační orgány spolupracují 
přinejmenším na regionální úrovni s cílem 
podporovat utváření provozních uspořádání 
vedoucích k zajištění optimálního řízení 
sítě, rozvoji účinné přeshraniční kapacity a 
s cílem zajistit určitou úroveň propojovací 
kapacity v rámci regionu umožňující 
rozvoj účinné hospodářské soutěže. Tato 
ujednání by měla usnadnit rozvoj 
společných burz pro obchodování 
s elektřinou.

Or. de

Odůvodnění

Je zapotřebí vytvořit požadovanou infrastrukturu, aby mohla začít fungovat přeshraniční 
hospodářská soutěž. Patří sem i dostatečná propojovací kapacita. Vzhledem k souvisejícím 
sociálním nákladům nelze potíže překonat samotným rozvojem. Minimální úroveň 
propojovací kapacity nepředstavuje dostatečný základ pro požadovanou integraci trhu.
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Pozměňovací návrh 506
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulační orgány spolupracují 
přinejmenším na regionální úrovni s cílem 
podporovat utváření provozních uspořádání 
vedoucích k zajištění optimálního řízení 
sítě, rozvoji společných burz pro 
obchodování s elektřinou a k přidělování 
přeshraniční kapacity a s cílem zajistit
minimální úroveň propojovací kapacity 
v rámci regionu umožňující rozvoj účinné 
hospodářské soutěže.

2. Regulační orgány spolupracují 
přinejmenším na regionální úrovni s cílem 
podporovat utváření provozních uspořádání 
vedoucích k zajištění optimálního řízení 
sítě, podpoře společných burz pro 
obchodování s elektřinou a k přidělování 
přeshraniční kapacity a s cílem umožnit
minimální úroveň propojovací kapacity i
prostřednictvím nových propojení v rámci 
regionu a mezi regiony umožňující rozvoj 
účinné hospodářské soutěže a zlepšení 
zabezpečení dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulační orgány spolupracují 
přinejmenším na regionální úrovni
s cílem podporovat utváření provozních 
uspořádání vedoucích k zajištění 
optimálního řízení sítě, rozvoji společných 
burz pro obchodování s elektřinou a 
k přidělování přeshraniční kapacity a 
s cílem zajistit minimální úroveň 
propojovací kapacity v rámci regionu
umožňující rozvoj účinné hospodářské 

2. Regulační orgány členských států 
spolupracují s cílem podporovat utváření 
provozních uspořádání vedoucích 
k zajištění optimálního řízení sítě, rozvoji 
společných burz pro obchodování 
s elektřinou a k přidělování přeshraniční 
kapacity a s cílem zajistit minimální 
úroveň propojovací kapacity umožňující 
rozvoj účinné hospodářské soutěže.
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soutěže.

Or. es

Pozměňovací návrh 508
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Opatření uvedená v odstavci 2 se 
případně realizují s důkladnou konzultací 
s dalšími příslušnými vnitrostátními 
orgány, a aniž jsou dotčeny jejich 
specifické kompetence.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S cílem zajistit, aby se integrace 
regionálního trhu s elektřinou odrážela 
v příslušných regionálních strukturách 
musí vnitrostátní regulační orgány 
členských států v úzké spolupráci 
s agenturou a pod vedením agentury 
zajistit, aby v souvislosti s jejich 
regionálními trhy byly plněny alespoň 
následující regulační úkoly:
a) harmonizace všech technických a 
tržních kódů pro příslušné provozovatele 
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přenosové soustavy a další účastníky trhu 
alespoň na příslušné regionální úrovni;
b) harmonizace pravidel řízení přetížení a 
spravedlivého přerozdělování výnosů 
a/nebo nákladů na řízení přetížení mezi 
všemi účastníky trhu;
c) definice souboru uzlových míst nebo 
bodů, které mají sloužit jako geografický 
základ pro stanovení lokalizačních 
signálů a přidělování pořadí hodnot;
d) pravidla zajištění, aby vlastníci a/nebo 
manažeři výměn(y) pravomocí, kteří 
provozují příslušný regionální společný 
trh byli zcela nezávislí na vlastnících 
a/nebo manažerech výrobních aktiv.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož při rozvoji regionálních energetických trhů dochází k pokroku, je zásadní, aby bylo 
vynaloženo úsilí pro zajištění, že mezi vnitrostátním a regionálním trhem nebude žádná 
„regulační“ propast. K tomu je nutné, aby byly v těchto oblastech specifikovány pravomoci 
vnitrostátního regulačního orgánu.

Pozměňovací návrh 510
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2a. Regulační orgány uzavírají vzájemné 
smlouvy za účelem rozvoje spolupráce 
v oblasti regulace.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vytvořit motivaci k další harmonizaci přeshraniční 
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regulace.

Pozměňovací návrh 511
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2a. Regulační orgány jsou oprávněny 
uzavírat smlouvy s jinými regulačními 
orgány v EU za účelem rozvoje 
spolupráce v oblasti regulace.“

Or. de

Odůvodnění

Regulační orgány musí mít podle svých vnitrostátních právních předpisů pravomoc uzavírat 
smlouvy s jinými regulačními orgány v EU za účelem podpory větší regulační spolupráce a 
konzistence.

Pozměňovací návrh 512
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2a. Regulační orgány jsou oprávněny 
uzavírat smlouvy s jinými regulačními 
orgány v EU za účelem rozvoje 
spolupráce v oblasti regulace.“

Or. en
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Odůvodnění

Regulační orgány musí mít podle svých vnitrostátních právních předpisů pravomoc uzavírat 
smlouvy s jinými regulačními orgány v EU za účelem podpory větší regulační spolupráce a 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 513
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2b. S cílem zajistit, aby se integrace 
regionálního trhu s elektřinou odrážela 
v příslušných regionálních strukturách 
musí vnitrostátní regulační orgány 
členských států v úzké spolupráci 
s agenturou a pod jejím vedením zajistit, 
aby v souvislosti s jejich regionálními trhy 
byly plněny alespoň následující regulační 
úkoly:
a) harmonizace všech technických a 
tržních kódů pro příslušné provozovatele 
přenosové soustavy a další účastníky trhu 
alespoň na příslušné regionální úrovni;
b) harmonizace pravidel řízení přetížení a 
spravedlivého přerozdělování výnosů 
a/nebo nákladů na řízení přetížení mezi 
všemi účastníky trhu;
c) definice souboru uzlových míst nebo 
bodů, které mají sloužit jako geografický 
základ pro stanovení lokalizačních 
signálů a přidělování pořadí hodnot;
d) pravidla zajištění, aby vlastníci a/nebo 
manažeři výměn(y) pravomocí, kteří 
provozují příslušný regionální společný 
trh byli zcela nezávislí na vlastnících 
a/nebo manažerech výrobních aktiv;
e) pravidla pro zajištění, aby podíl na trhu 
kteréhokoli provozovatele nepřekročil 
20 % příslušného trhu.“
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Or. en

Odůvodnění

Jelikož při rozvoji regionálních energetických trhů dochází k pokroku, je zásadní, aby bylo 
vynaloženo úsilí pro zajištění, že mezi vnitrostátním a regionálním trhem nebude žádná 
„regulační“ propast. K tomu je nutné, aby byly v těchto oblastech specifikovány pravomoci 
vnitrostátního regulačního orgánu.

Pozměňovací návrh 514
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura rozhodne o regulačním režimu 
pro infrastrukturu spojující alespoň dva 
členské státy:

3. Agentura rozhodne o regulačním režimu 
pro infrastrukturu spojující alespoň dva 
členské státy, pokud příslušné vnitrostátní 
regulační orgány nedokázaly dosáhnout 
dohody o vhodném regulačním režimu do 
šesti měsíců ode dne, kdy byl spis 
předložen poslednímu z těchto regulačních 
orgánů.

a) na společnou žádost příslušných 
vnitrostátních regulačních orgánů nebo
b) pokud příslušné vnitrostátní regulační 
orgány nedokázaly dosáhnout dohody o 
vhodném regulačním režimu do šesti 
měsíců ode dne, kdy byl spis předložen 
poslednímu z těchto regulačních orgánů.

Or. es

Odůvodnění

Jelikož propojení mají nadnárodní hodnotu a jsou v zájmu a kompetenci Společenství, měla 
by mít agentura pravomoc iniciovat své postupy rozhodování v případech, kdy mezi členskými 
státy nedošlo k dohodě. 
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Pozměňovací návrh 515
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 d – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout obecné zásady 
ohledně rozsahu povinností regulačních 
orgánů spolupracovat navzájem a 
s agenturou a ohledně situací, kdy se 
agentura stává příslušnou k tomu, aby 
rozhodla o regulačním režimu pro 
infrastrukturu spojující alespoň dva 
členské státy. Tato opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 3

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Je zapotřebí vyjasnit, že výjimka z čl. 8 odst. 1 nebude znamenat automatický vznik 
diferencovaného nezávislého provozovatele soustavy pro každý vertikálně integrovaný podnik, 
pokud je požadován v rámci článku 10.

Pozměňovací návrh 516
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 d – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout obecné zásady 
ohledně rozsahu povinností regulačních 

vypouští se



PE404.530v01-00 36/78 AM\714963CS.doc
Externí překlad

CS

orgánů spolupracovat navzájem a 
s agenturou a ohledně situací, kdy se 
agentura stává příslušnou k tomu, aby 
rozhodla o regulačním režimu pro 
infrastrukturu spojující alespoň dva 
členské státy. Tato opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 3

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 517
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 d – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout obecné zásady 
ohledně rozsahu povinností regulačních 
orgánů spolupracovat navzájem a 
s agenturou a ohledně situací, kdy se 
agentura stává příslušnou k tomu, aby 
rozhodla o regulačním režimu pro 
infrastrukturu spojující alespoň dva 
členské státy. Tato opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 3.

4. Komise může přijmout obecné zásady 
ohledně rozsahu povinností regulačních 
orgánů spolupracovat navzájem a 
s agenturou. Tato opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27a odst. 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 518
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 d – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout obecné zásady 
ohledně rozsahu povinností regulačních 
orgánů spolupracovat navzájem a 
s agenturou a ohledně situací, kdy se 
agentura stává příslušnou k tomu, aby 
rozhodla o regulačním režimu pro 
infrastrukturu spojující alespoň dva členské 
státy. Tato opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 27b odst. 3

4. Komise může změnit obecné zásady 
ohledně rozsahu povinností regulačních 
orgánů spolupracovat navzájem a 
s agenturou a ohledně situací, kdy se 
agentura stává příslušnou k tomu, aby 
rozhodla o regulačním režimu pro 
infrastrukturu spojující alespoň dva členské 
státy. Tato opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se změní
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 27b odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Tento návrh má zajistit, aby obecné zásady přijímaly běžným postupem Parlament a Rada. 
Pravomoci by měly být Komisi uděleny výhradně za účelem jakýchkoli nezbytných úprav.

Pozměňovací návrh 519
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura poskytne do čtyř měsíců své 
stanovisko regulačnímu orgánu, který si jej 
vyžádal, nebo případně Komisi a rovněž 
regulačnímu orgánu, který dotyčné 

2. Agentura poskytne do dvou měsíců své 
stanovisko regulačnímu orgánu, který si jej 
vyžádal, nebo případně Komisi a rovněž 
regulačnímu orgánu, který dotyčné 
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rozhodnutí vydal. rozhodnutí vydal.

Or. de

Odůvodnění

Kratší lhůta.

Pozměňovací návrh 520
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 e – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise přijme obecné zásady, které 
podrobně stanoví postup pro uplatňování 
tohoto článku. Toto opatření, jehož 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 3

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Tento návrh má zajistit, aby obecné zásady přijímaly běžným postupem Parlament a Rada. 
Pravomoci by měly být Komisi uděleny výhradně za účelem jakýchkoli nezbytných úprav.

Pozměňovací návrh 521
Herbert Reul

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

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu vnitrostátního regulačního 
orgánu, vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž a Komise alespoň po 
dobu pěti let náležité údaje týkající se 
všech transakcí se smlouvami na dodávky 
elektřiny a deriváty na elektřinu 
s velkoodběrateli a provozovateli 
přenosové soustavy.

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž a Komise alespoň po 
dobu pěti let nezbytné údaje týkající se 
všech transakcí se smlouvami na dodávky 
elektřiny a deriváty na elektřinu 
s velkoodběrateli a provozovateli 
přenosové soustavy.

Or. de

Odůvodnění

Záznamy, které se mají uchovávat, představují hospodářsky citlivé informace, které by neměly 
být zveřejňovány. Z tohoto důvodu by se mělo jasně stanovit, které údaje jsou jednoduše 
uchovávány a které se mají zveřejnit. Článek 22f by měl jasně popisovat rámcové podmínky 
týkající se povinného vedení záznamů a neměl by specifikovat přesný obsah dotčených údajů. 
Toto vymezení by se mělo provést v příslušných obecných zásadách.

Pozměňovací návrh 522
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu vnitrostátního regulačního 
orgánu, vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž a Komise alespoň po 
dobu pěti let náležité údaje týkající se 
všech transakcí se smlouvami na dodávky 
elektřiny a deriváty na elektřinu 
s velkoodběrateli a provozovateli 
přenosové soustavy.

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž a Komise alespoň po 
dobu pěti let náležité údaje týkající se 
všech transakcí se smlouvami na dodávky 
elektřiny a deriváty na elektřinu 
s velkoodběrateli a provozovateli 
přenosové soustavy.
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Or. de

Odůvodnění

Článek 22f by měl jasně popisovat rámcové podmínky týkající se povinného vedení záznamů a 
neměl by specifikovat přesný obsah dotčených údajů. Toto vymezení by se mělo provést 
v příslušných obecných zásadách.

Pozměňovací návrh 523
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje musí obsahovat podrobnosti o 
vlastnostech příslušných transakcí, jako 
například pravidla upravující trvání, dodání 
a plnění, množství, data a časy uskutečnění 
a ceny transakcí a informace k identifikaci 
dotčeného velkoodběratele, jakož i 
stanovené podrobnosti o všech 
nenaplněných smlouvách na dodávky 
elektřiny a derivátech na elektřinu.

2. Údaje mohou obsahovat podrobnosti o 
vlastnostech příslušných transakcí, jako 
například pravidla upravující trvání, dodání 
a plnění, množství, data a časy uskutečnění 
a ceny transakcí a informace k identifikaci 
dotčeného velkoodběratele, jakož i 
stanovené podrobnosti o všech 
nenaplněných smlouvách na dodávky 
elektřiny a derivátech na elektřinu.

Or. de

Odůvodnění

Článek 22f by měl jasně popisovat rámcové podmínky týkající se povinného vedení záznamů a 
neměl by specifikovat přesný obsah dotčených údajů. Toto vymezení by se mělo provést 
v příslušných obecných zásadách.
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Pozměňovací návrh 524
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje musí obsahovat podrobnosti o 
vlastnostech příslušných transakcí, jako 
například pravidla upravující trvání, dodání 
a plnění, množství, data a časy uskutečnění 
a ceny transakcí a informace k identifikaci 
dotčeného velkoodběratele, jakož i 
stanovené podrobnosti o všech 
nenaplněných smlouvách na dodávky 
elektřiny a derivátech na elektřinu.

2. Údaje mohou obsahovat podrobnosti o 
vlastnostech příslušných transakcí, jako 
například pravidla upravující trvání, dodání 
a plnění, množství, data a časy uskutečnění 
a ceny transakcí a informace k identifikaci 
dotčeného velkoodběratele, jakož i 
stanovené podrobnosti o všech 
nenaplněných smlouvách na dodávky 
elektřiny a derivátech na elektřinu.

Or. de

Odůvodnění

Záznamy, které se mají uchovávat, představují hospodářsky citlivé informace, které by neměly 
být zveřejňovány. Z tohoto důvodu by se mělo jasně stanovit, které údaje jsou jednoduše 
uchovávány a které se mají zveřejnit. Článek 22f by měl jasně popisovat rámcové podmínky 
týkající se povinného vedení záznamů a neměl by specifikovat přesný obsah dotčených údajů. 
Toto vymezení by se mělo provést v příslušných obecných zásadách.

Pozměňovací návrh 525
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační orgán může rozhodnout, že 
části těchto informací poskytne 
účastníkům trhu, ovšem za podmínky, že 
se nezveřejní informace, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu a 

vypouští se
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které se týkají jednotlivých účastníků trhu 
či jednotlivých transakcí. Tento odstavec 
se nevztahuje na informace o finančních 
nástrojích, které spadají do oblasti 
působnosti směrnice 2004/39/ES.

Or. de

Odůvodnění

Článek 22f by měl jasně popisovat rámcové podmínky týkající se povinného vedení záznamů a 
neměl by specifikovat přesný obsah dotčených údajů. Toto vymezení by se mělo provést 
v příslušných obecných zásadách.

Pozměňovací návrh 526
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační orgán může rozhodnout, že 
části těchto informací poskytne 
účastníkům trhu, ovšem za podmínky, že 
se nezveřejní informace, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu a 
které se týkají jednotlivých účastníků trhu 
či jednotlivých transakcí. Tento odstavec 
se nevztahuje na informace o finančních 
nástrojích, které spadají do oblasti 
působnosti směrnice 2004/39/ES.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Záznamy, které se mají uchovávat, představují hospodářsky citlivé informace, které by neměly 
být zveřejňovány. Z tohoto důvodu by se mělo jasně stanovit, které údaje jsou jednoduše 
uchovávány a které se mají zveřejnit. Článek 22f by měl jasně popisovat rámcové podmínky 
týkající se povinného vedení záznamů a neměl by specifikovat přesný obsah dotčených údajů. 
Toto vymezení by se mělo provést v příslušných obecných zásadách.
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Pozměňovací návrh 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační orgán může rozhodnout, že 
části těchto informací poskytne 
účastníkům trhu, ovšem za podmínky, že 
se nezveřejní informace, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu a 
které se týkají jednotlivých účastníků trhu 
či jednotlivých transakcí. Tento odstavec 
se nevztahuje na informace o finančních 
nástrojích, které spadají do oblasti 
působnosti směrnice 2004/39/ES.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento nový článek by měl navrhnou obecná pravidla vedení záznamů. Nemělo by být nařízení, 
že všechny údaje musí být k dispozici všem orgánům, které mohou případně rozhodnout o 
jejich zveřejnění. Údaje, které jsou z obchodního hlediska citlivé, se ve skutečnosti musí 
poskytovat pouze v případě, že antimonopolní orgány zahájí řízení. Jasně by se mělo odlišit 
vedení záznamů a zasílání a zveřejňování informací.

Pozměňovací návrh 528
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační orgán může rozhodnout, že 
části těchto informací poskytne účastníkům 

3. Za účelem zlepšení obecných ujednání 
o průhlednosti může regulační orgán
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trhu, ovšem za podmínky, že se nezveřejní 
informace, které mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu a které se týkají 
jednotlivých účastníků trhu či jednotlivých 
transakcí. Tento odstavec se nevztahuje na 
informace o finančních nástrojích, které 
spadají do oblasti působnosti směrnice 
2004/39/ES.

rozhodnout, že části informací, které pro 
něj vedou k dispozici dodavatelské 
podniky, poskytne účastníkům trhu, ovšem 
za podmínky, že se nezveřejní informace, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu a které se týkají jednotlivých 
účastníků trhu či jednotlivých transakcí 
Tento odstavec se nevztahuje na informace 
o finančních nástrojích, které spadají do 
oblasti působnosti směrnice 2004/39/ES.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být více vyjasněna povaha a účel uvolnění informací, které shromáždil regulační 
orgán, aby se předešlo jakémukoli případnému diskrečnímu, nebo dokonce diskriminujícímu 
zacházení ze strany vnitrostátním regulačních orgánů při zveřejňování informací.

Pozměňovací návrh 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační orgán může rozhodnout, že
části těchto informací poskytne
účastníkům trhu, ovšem za podmínky, že se 
nezveřejní informace, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu a 
které se týkají jednotlivých účastníků trhu 
či jednotlivých transakcí. Tento odstavec 
se nevztahuje na informace o finančních 
nástrojích, které spadají do oblasti 
působnosti směrnice 2004/39/ES.

3. Regulační orgán oznámí výsledek svých 
šetření nebo svou žádost účastníkům trhu, 
přičemž zajistí, se nezveřejní informace, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu a které se týkají jednotlivých 
účastníků trhu či jednotlivých transakcí.

Or. en
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Odůvodnění

S cílem zajistit, aby rozhodování bylo vždy průhledné a aby byla při tom respektována 
obchodní tajemství, musí být odstavec 3 změněn.

Pozměňovací návrh 530
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 f – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K zajištění jednotného uplatňování 
tohoto článku může Komise přijmout 
obecné zásady vymezující metody a 
opatření pro vedení záznamů, jakož i 
formu a obsah údajů, které mají být 
uchovávány. Tato opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 3

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

 Pravomoci zde navržené Komisí a týkající se vydávání obecných zásad regulativním 
postupem s kontrolou výrazně omezují práva Evropského parlamentu a měly by být zamítnuty.

Pozměňovací návrh 531
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 f – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K zajištění jednotného uplatňování 
tohoto článku může Komise přijmout 
obecné zásady vymezující metody a 
opatření pro vedení záznamů, jakož i 
formu a obsah údajů, které mají být 
uchovávány. Tato opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 3

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Článek 22f by měl jasně popisovat rámcové podmínky týkající se povinného vedení záznamů a 
neměl by specifikovat přesný obsah dotčených údajů. Toto vymezení by se mělo provést 
v příslušných obecných zásadách.

Pozměňovací návrh 532
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 f – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K zajištění jednotného uplatňování 
tohoto článku může Komise přijmout 
obecné zásady vymezující metody a 
opatření pro vedení záznamů, jakož i 
formu a obsah údajů, které mají být 
uchovávány. Tato opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 3

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Záznamy, které se mají uchovávat, představují hospodářsky citlivé informace, které by neměly 
být zveřejňovány. Z tohoto důvodu by se mělo jasně stanovit, které údaje jsou jednoduše 
uchovávány a které se mají zveřejnit. Článek 22f by měl jasně popisovat rámcové podmínky 
týkající se povinného vedení záznamů a neměl by specifikovat přesný obsah dotčených údajů. 
Toto vymezení by se mělo provést v příslušných obecných zásadách.

Pozměňovací návrh 533
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12

Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 f – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K zajištění jednotného uplatňování 
tohoto článku může Komise přijmout 
obecné zásady vymezující metody a 
opatření pro vedení záznamů, jakož i 
formu a obsah údajů, které mají být 
uchovávány. Tato opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 3

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Toto oprávnění pro obecné pokyny není nutné, jelikož není jasné, jak by tyto podrobnosti 
mohly být zjišťovány postupem projednávání ve výborech.
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Pozměňovací návrh 534
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 f – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K zajištění jednotného uplatňování 
tohoto článku může Komise přijmout
obecné zásady vymezující metody a 
opatření pro vedení záznamů, jakož i formu 
a obsah údajů, které mají být uchovávány. 
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 3

4. K zajištění jednotného uplatňování 
tohoto článku může Komise změnit obecné 
zásady vymezující metody a opatření pro 
vedení záznamů, jakož i formu a obsah 
údajů, které mají být uchovávány. Tato 
opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se změní regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 3

Or. de

Odůvodnění

Tento návrh má zajistit, aby obecné zásady přijímaly běžným postupem Parlament a Rada. 
Pravomoci by měly být Komisi uděleny výhradně za účelem jakýchkoli nezbytných úprav.

Pozměňovací návrh 535
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12

Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 f – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o transakce s deriváty na 
elektřinu dodavatelských podniků 
s velkoodběrateli a provozovateli 
přenosové soustavy, použije se tento 
článek pouze poté, co Komise přijme 

vypouští se
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obecné zásady uvedené v odstavci 4.

Or. de

Odůvodnění

Článek 22f by měl jasně popisovat rámcové podmínky týkající se povinného vedení záznamů a 
neměl by specifikovat přesný obsah dotčených údajů. Toto vymezení by se mělo provést 
v příslušných obecných zásadách.

Pozměňovací návrh 536
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 f – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o transakce s deriváty na 
elektřinu dodavatelských podniků 
s velkoodběrateli a provozovateli 
přenosové soustavy, použije se tento 
článek pouze poté, co Komise přijme 
obecné zásady uvedené v odstavci 4.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Záznamy, které se mají uchovávat, představují hospodářsky citlivé informace, které by neměly 
být zveřejňovány. Z tohoto důvodu by se mělo jasně stanovit, které údaje jsou jednoduše 
uchovávány a které se mají zveřejnit. Článek 22f by měl jasně popisovat rámcové podmínky 
týkající se povinného vedení záznamů a neměl by specifikovat přesný obsah dotčených údajů. 
Toto vymezení by se mělo provést v příslušných obecných zásadách.
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Pozměňovací návrh 537
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 f – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o transakce s deriváty na 
elektřinu dodavatelských podniků 
s velkoodběrateli a provozovateli 
přenosové soustavy, použije se tento 
článek pouze poté, co Komise přijme 
obecné zásady uvedené v odstavci 4.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jelikož čl. 22f odst. 2 popisuje dostatečně jasně údaje, které mají být vedeny, není nutná 
žádná další specifikace v obecných zásadách.

Pozměňovací návrh 538
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 f – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o transakce s deriváty na 
elektřinu dodavatelských podniků 
s velkoodběrateli a provozovateli 
přenosové soustavy, použije se tento 
článek pouze poté, co Komise přijme
obecné zásady uvedené v odstavci 4.

5. Pokud jde o transakce s deriváty na 
elektřinu dodavatelských podniků 
s velkoodběrateli a provozovateli 
přenosové soustavy, použije se tento 
článek pouze poté, co budou přijaty
obecné zásady uvedené v odstavci 4.

Or. de
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Odůvodnění

Tento návrh má zajistit, aby obecné zásady přijímaly běžným postupem Parlament a Rada. 
Pravomoci by měly být Komisi uděleny výhradně za účelem jakýchkoli nezbytných úprav.

Pozměňovací návrh 539
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Článek 22fa
1. Aniž je dotčen čl. 22c odst. 3 písm. b) 
mohou vnitrostátní regulační orgány 
uložit uživatelům soustavy, kteří mají 
disponovat významnou tržní silou podle 
článku 22h:
a) povinnosti vedoucí k zajištění 
průhlednosti v souvislosti se zveřejněním 
konkrétních informací, jako jsou účetní 
údaje, technické specifikace, specifické 
údaje o kupních smlouvách, podmínky 
poskytování služeb a přístupu k nim a 
ceny;
b) pokud uživatel soustavy diskriminuje 
při stejných transakcích některé ze svých 
smluvních stran, může mu vnitrostátní 
regulační orgán uložit povinnost zajistit 
rovné zacházení, jako je zejména zrušení 
kteréhokoli významného ustanovení 
smlouvy, které je považováno za 
diskriminační, včetně cen, platebních 
lhůt, diskriminačních podmínek a technik 
prodeje a nákupu a vyloučit jakékoli 
smluvní ustanovení, které uzavření 
smlouvy podmiňuje přijetím jakéhokoli 
závazku, který vzhledem ke své povaze 
nebo k obvyklé smluvní praxi netvoří 
součást předmětu smlouvy;
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c) pokud nedostatek účinné hospodářské 
soutěže znamená, že by uživatel systému 
mohl ceny udržet na nepřiměřeně nízké 
nebo vysoké úrovni, může vnitrostátní 
regulační orgán uložit povinnosti týkající 
se dočasných cenových kontrol, včetně 
závazku, aby ceny souvisely s náklady a 
s povinnostmi týkajícími se systémů 
účtování nákladů a tvorby cen. Při 
ukládání povinnosti uplatňovat cenové 
mechanismy odrážející náklady se cenová 
kontrola musí opírat o náklady 
vynaložené uživatelem soustavy 
v souvislosti s výrobou a investicemi, 
včetně náležité návratnosti takových 
investic za běžných obchodních podmínek. 
2. Vnitrostátní regulační orgány mohou 
uživateli soustavy s výraznou tržní silou 
na trhu podle čl. 22h odst. 1 a po dodržení 
postupů podle článku 22h zabránit:
a) v účtování přemrštěných cen 
konkurentům spřízněných podniků nebo 
podniků, které tvoří součást vertikálně 
integrovaného podniku podle článku 2;
b) ve stanovení nevhodně nízkých cen ve 
srovnání s cenami, které účtují účinní 
konkurenti;
c) v nevhodném upřednostňování 
konkrétních spotřebitelů nebo
d) v poskytování nepřiměřeně závazných
služeb.
3. Musí být zajištěn odvolací 
mechanismus, který se nedotkne výkonu 
práv na odvolání podle práva Společenství 
a vnitrostátního práva. Odvolání nemá 
odkladný účinek.“

Or. en

Odůvodnění

V případě, že vnitrostátní regulátor zjistí, že trhu s elektřinou dominuje jeden nebo více 
uživatelů soustavy, měl by být schopen uložit opatření, která zajistí, aby trh přinesl výhody 
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konečným uživatelům a aby současně na něm byla větší konkurence. Zároveň by měl být
stanoven odvolací mechanismus.

Pozměňovací návrh 540
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Článek 22fb
1. Za účelem podpory účinné hospodářské 
soutěže na trzích s elektřinou a plynem, 
předcházení jakémukoli zneužití 
dominantní pozice a ochrany zájmů 
uživatelů provedou vnitrostátní regulační 
orgány na trhu pro velkoodběratele, 
konečné zákazníky a doplňkové služby 
analýzu trhu s cílem určit míru účinné 
hospodářské soutěže na příslušném trhu.
2. Pokud hospodářská soutěž na 
kterémkoli z označených trhů neplní 
účinně cíle vytyčené v článku 1, musí 
vnitrostátní regulační orgány provést 
analýzu, zda uživatel soustavy zaujímá 
postavení odpovídající dominantnímu 
postavení, to znamená silné ekonomické 
postavení, díky němuž má pravomoc 
jednat značně nezávisle na svých 
konkurentech, zákaznících a konečně i 
spotřebitelích. Vnitrostátní regulační 
orgány zveřejní závěry své analýzy na 
svých oficiálních internetových stránkách.
3. V procesu identifikace uživatelů 
soustavy s významnou tržní silou, a aniž je 
dotčeno právo Společenství, musí 
vnitrostátní regulační orgány vzít 
v úvahu:
a) přítomnost provozovatele uživatele 
soustavy v zeměpisné oblasti konkrétního 
trhu a na úzce spojených trzích, pokud 
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jsou oba trhy propojeny tak, že tržní síla 
na jednom trhu se může přelít na druhý 
trh, čímž se posílí tržní síla dotčeného 
provozovatele;
b) velikost uživatele soustavy a jeho podíl 
na trhu;
c) rozsah činností uživatele soustavy a 
společností, které ovládá, a činností 
společnosti ovládající uživatele soustavy, 
vertikální integraci a jedinečnou 
charakteristiku identifikovaných trhů 
v souvislosti s propojením, diverzifikaci 
produktů a rozsah zboží a služeb 
nabízených v balíčcích;
d) existenci překážek pro vstup na trh, pro 
růst trhu a jeho rozšiřování;
e) nedostatek nebo nízkou úroveň 
vyrovnávací kupní síly;
f) nedostatek potenciální hospodářské 
soutěže;
g) úspory ze zvýšené výroby a aktivity.
4. Nejpozději dva roky po vstupu směrnice 
…/…/ES, [kterou se mění směrnice 
2003/54/ES o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou] a každé tři roky 
po předchozím přezkumu provedou 
vnitrostátní regulační orgány na 
příslušných trzích analýzu trhu. Jakýkoli 
provozovatel soustavy smí požádat o 
analýzu trhu dříve, pokud se od poslední 
analýzy trhu výrazně změnily podmínky 
hospodářské soutěže na příslušném trhu a 
pokud závěry podle odstavce 2 byly 
zveřejněny před více než rokem. Zamítnutí 
provedení další analýzy trhu musí být 
řádně zdůvodněno.

Or. en

Odůvodnění

Elektroenergetika v Evropské unii je vzhledem k vysoké míře koncentrace, vertikální integraci 
a složitosti nabídek náchylná k problémům hospodářské soutěže. Kromě toho strukturální 
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znaky odvětví – přirozený monopol a skutečnost, že investice tyto znaky změní až za deset let, 
vyžadují, aby regulační orgány mohly zasahovat v kratších lhůtách. Souběžně s odvětvím 
telekomunikací by měly být regulační orgány schopny provést analýzu trhu a určit, zda 
uživatel soustavy zaujímá dominantní postavení.

Pozměňovací návrh 541
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) V článku 26 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„2a. Členské státy mohou z ustanovení 
kapitol III, IV, V, VI a VII vyjmout 
průmyslové areály. Takovými výjimkami 
není dotčena zásada přístupu třetí strany. 
Odchylky nesmí zasahovat do úkolů 
veřejných distribučních soustav.“

Or. xm

(Doplnění nového odstavce v článku 26 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Pro průmyslové areály by měla být možná zvláštní pravidla, jelikož to primárně souvisí 
s využíváním ze strany průmyslových spotřebitelů v tomto odvětví.

Pozměňovací návrh 542
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) V článku 26 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„2a. Členské státy mohou z ustanovení 
kapitol III, IV, V, VI a VII vyjmout 
průmyslové areály. Takovými výjimkami 
není dotčena zásada přístupu třetí strany.
Odchylky nesmí zasahovat do úkolů 
veřejných distribučních soustav.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce 2a v článku 26 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

V dnešní době nemusí provozovatelé energetických sítí v průmyslových areálech plnit při 
provozu sítě ve všech členských státech řadu povinností. Právní předpisy EU by měly 
členským státům formálně umožnit stanovení odchylek pro průmyslové areály s cílem zajistit 
právní jistotu. Je důležité diferencované zacházení s průmyslovými sítěmi, jelikož zajišťuje 
poměrné úsilí a neohrožuje cíle liberalizace. Neohrožuje práva konečných spotřebitelů 
v průmyslových areálech. Z průmyslových areálů směřují dodávky obvykle k malému počtu 
nezávislých konečných spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 28 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) V čl. 28 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ha) mechanismus, s jehož pomocí 
členské státy započítávají všechny náklady 
na ochranu životního prostřední, a nikoli 
pouze náklady, které souvisejí se změnou 
klimatu, do cen energie a jejich důsledky 
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pro výběr paliva.“

Or. en

(Doplnění nového písmena v čl. 28 odst. 1 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Pokud nebudou náklady na ochranu životního prostředí spojené s výrobou elektřiny zahrnuty 
do ceny, zůstane trh narušený. Jelikož prostřednictvím systému o obchodování s emisemi 
probíhají pokusy o začlenění nákladů na emise CO2 formou aukcí osvědčení, musí být 
zahrnuta souběžná iniciativa, která se bude týkat začlenění dalších nákladů na ochranu 
životního prostředí do cen energie. Komise by měla taková narušení trhu začít sledovat.

Pozměňovací návrh 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14b) V čl. 28 odst. 3 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Do [data provedení plus pět let] provede 
Komise přezkum ustanovení, která 
upravují oddělení přenosových soustav a 
jejich vliv na fungování vnitřního trhu 
s elektřinou. Musí zejména prozkoumat, 
do jaké míry se ukázalo, že možnost 
účinného a efektivního oddělení v článku 
8c je úspěšná při zajišťování poctivé a 
účinné hospodářské soutěže na vnitřním 
trhu s elektřinou. Komise předloží závěry 
tohoto přezkumu v kontextu zprávy podle 
odstavce 1. Zpráva zváží zejména potřebu, 
aby Komise navrhla jakékoli změny této 
směrnice, a to zda, má být článek 8 
povinný pro všechny členské státy, aby 
byla na vnitřním trhu s elektřinou 
zajištěna poctivá a účinná hospodářská 
soutěž. K závěru o tom, zda je nutná 
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změna, musí být přiloženo podrobné 
odůvodnění. V případě potřeby musí být 
ke zprávě přiložen legislativní návrh.“

Or. en

(Nahrazení čl. 28 odst. 3 třetího pododstavce směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Tato změna žádá Komisi o provedení důkladného přezkumu vlivu ustanovení o oddělení, a 
zejména úspěchu skutečného a účinného oddělení. Komise je žádána o předložení zprávy o 
přezkumu a o případný návrh potřebných změn směrnice v případě, že se ukáže, že skutečné a 
účinné oddělení nebude stačit.

Pozměňovací návrh 545
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. a – úvodní část a odrážky 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14c) Příloha A písm. a) první a druhá 
odrážka se mění takto:
„a) měli právo uzavřít se svým 
dodavatelem služeb v elektroenergetice a 
případně navíc s provozovatelem 
distribuční soustavy smlouvu, která pro 
každý typ smlouvy případně obsahuje
– totožnost a adresu společnosti;
– poskytované služby, nabízenou úroveň 
komerčních a technických kvalitních 
služeb, jakož i lhůtu pro aktivaci služby,“

Or. de

Odůvodnění

Pokud jde o druhou odrážku: kvalita dodávek je základním právem na konkurenceschopném 
trhu. Zde by však mělo být jasné, že „kvalita“ by měla odkazovat na obchodní a technické 
normy (které budou definovány později na nejvhodnější úrovni). „Počáteční připojení“ je 
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vlastně velmi okrajový problém – znamená první okamžik, kdy je nové místo připojeno 
k distribuční síti.

Pozměňovací návrh 546
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. a – úvodní část a odrážky 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14c) V příloze A se písm. a) první a druhá 
odrážka nahrazují tímto: 
„a) měli právo uzavřít se svým 
dodavatelem služeb v elektroenergetice a 
případně navíc s provozovatelem 
distribuční soustavy smlouvu, která pro 
každý typ smlouvy případně obsahuje:
– totožnost a adresu společnosti;
– poskytované služby, nabízenou úroveň 
komerčních a technických kvalitních 
služeb, jakož i lhůtu pro aktivaci služby;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh slouží k vyjasnění a definici některých výrazů, které jsou, jak se v praxi 
ukázalo, nejasné. „Kvalita služby“ sama o sobě by měla vyjasnit, že kvalita by měla 
odkazovat na obchodní a technické normy (které budou definovány později na nejvhodnější 
úrovni). „Počáteční připojení“ je vlastně velmi okrajový problém – znamená první okamžik, 
kdy je nově vybudované místo připojeno k distribuční síti.

Pozměňovací návrh 547
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. a – odrážka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14c) V příloze A se písm. a) druhá 
odrážka nahrazuje tímto: 
– poskytované služby, nabízenou úroveň 
komerční a technické kvality služeb, jakož 
i lhůtu pro aktivaci služby;

Or. en

(Změny znění přílohy A písm. a) druhé odrážky směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Měly by být specifikovány „úrovně kvality služby“ týkající se obchodních a technických 
norem. „Lhůta pro počáteční připojení“ je příliš úzkou normou a měla by být rozšířena na 
všechny případy připojení.

Pozměňovací návrh 548
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 d (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14d) Příloha A písm. c) se nahrazuje 
tímto:
„c) dostávali na základě společných 
kritérií z nezávislých zdrojů 
transparentní informace o 
uplatňovaných cenách a sazbách a o 
standardních podmínkách týkajících se 
přístupu a používání služeb 
v elektroenergetice na vnitrostátní úrovni 
a na úrovni Společenství;“

Or. en

(Změny znění přílohy A písm. c) směrnice 2003/54/ES)
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Pozměňovací návrh 549
Fiona Hall

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 e (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14e) Příloha A písm. d) se nahrazuje 
tímto: 
„d) jim byla poskytována široká nabídka 
způsobů plateb, aby nedocházelo 
k diskriminaci zranitelných zákazníků; 
součástí této nabídky jsou případně 
předplacená měřidla a bezplatné 
kalkulace sazeb. Jakýkoli rozdíl 
v podmínkách musí odrážet náklady 
dodavatele týkající se různých 
platebních režimů a nesmí být 
nepřiměřený. Obecné podmínky musí být 
korektní a průhledné. Poskytují se 
v jasném a srozumitelném jazyce. 
Zákazníci jsou chráněni před 
nepoctivými a zavádějícími způsoby 
prodeje, včetně mimosmluvních překážek 
kladených obchodníkem;“

Or. en

(Stejné znění jako písmeno d) přílohy A směrnice 2003/54/ES s přidanými novými částmi)

Pozměňovací návrh 550
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 e (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. d



PE404.530v01-00 62/78 AM\714963CS.doc
Externí překlad

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14e) Příloha A písm. d) se nahrazuje 
tímto:
„d) jim byla poskytována široká nabídka 
způsobů plateb, které nediskriminují 
zranitelné zákazníky. Obecné podmínky 
musí být korektní a průhledné. 
Poskytují se v jasném a srozumitelném 
jazyce. Zákazníci jsou chráněni před 
nepoctivými a zavádějícími způsoby 
prodeje, včetně mimosmluvních překážek 
kladených obchodníkem;“

Or. en

(Změny znění přílohy A písm. d) směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Zranitelní zákazníci musí být chráněni zejména před platebními metodami, které je 
nespravedlivě znevýhodní.

Pozměňovací návrh 551
Ján Hudacký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„h) měli k dispozici údaje o své spotřebě a 
aby mohli na základě výslovného 
souhlasu a zdarma poskytnout 
kterémukoli podniku s dodavatelskou 
licencí přístup ke svým měřeným údajům.
Strana odpovídající za správu údajů je 
povinna tyto údaje podniku vydat. Členské 
státy určí formát pro tyto údaje a postup, 
jakým dodavatelé a spotřebitelé budou mít 
k těmto údajům přístup. Za tuto službu 

h) mohli snadno přejít k novému 
dodavateli. Členské státy musí zajistit, aby 
zákazníci měli přístup k požadovaným 
údajů s cílem umožnit účinný transfer 
zákazníků a aby mohli dát podniku 
s dodavatelskou licencí přístup ke svým 
údajům. Za tuto službu nejsou účtovány 
žádné zvláštní poplatky. Strana 
odpovídající za správu údajů musí splnit 
jakoukoli přiměřenou žádost o vydání 
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nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné 
další náklady;

údajů přímo podniku pověřenému 
zákazníkem. Členské státy zajistí 
dohodnutou specifikaci požadovaných 
údajů s cílem umožnit účinný transfer 
zákazníků, vymezený proces transferu 
zákazníků, a aby tyto údaje byly na žádost 
předány zákazníkovi. Dodavatel drží 
minimální přesné údaje o měsíčním 
použití, které zjistí prostřednictvím 
inteligentních měřidel. Členské státy 
zajistí, aby zavedení inteligentních měřidel 
bylo zavedena pokud možno co nejdříve, 
nejpozději však v roce 2020. Takto získané 
údaje by měly být na žádost zpřístupněny 
zákazníkovi ve smysluplném formátu a za 
poplatek odrážející poskytnutou službu.

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„h) měli k dispozici údaje o své spotřebě a 
aby mohli na základě výslovného 
souhlasu a zdarma poskytnout 
kterémukoli podniku s dodavatelskou 
licencí přístup ke svým měřeným údajům.
Strana odpovídající za správu údajů je 
povinna tyto údaje podniku vydat. Členské 
státy určí formát pro tyto údaje a postup, 
jakým dodavatelé a spotřebitelé budou mít 
k těmto údajům přístup. Za tuto službu 
nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné
další náklady;

h) mohli snadno přejít k novému 
dodavateli. Pokud proces přechodu 
vyžaduje informace o dodávacím místě, 
údajích měření nebo profil standardní 
spotřeby, zajistí členské státy, aby tyto 
údaje byly bezplatně zpřístupněny 
jakémukoli podniku, který má právo na 
přístup k takovým údajům. Strana 
odpovídající za správu údajů je povinna 
tyto údaje podniku vydat.

Členské státy zajistí, že bude dohodnutý 
formát pro tyto údaje a postup, jakým 
dodavatelé a spotřebitelé budou mít 
případně k těmto údajům přístup. Za tuto 
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konkrétní službu není spotřebiteli účtován
žádný výslovný další poplatek.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se zaměřuje na zajištění toho, aby všechny potřebné údaje pro proces 
přechodu byly novému dodavateli dostupné přímo a aby zákazník nemusel žádat. Na 
konkurenceschopném trhu procházejí další náklady nakonec účty zákazníků. Změna textu má 
vyjasnit záměr.

Pozměňovací návrh 553
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„h) měli k dispozici údaje o své spotřebě a 
aby mohli na základě výslovného souhlasu 
a zdarma poskytnout kterémukoli podniku 
s dodavatelskou licencí přístup ke svým 
měřeným údajům. Strana odpovídající za 
správu údajů je povinna tyto údaje 
podniku vydat. Členské státy určí formát 
pro tyto údaje a postup, jakým dodavatelé a 
spotřebitelé budou mít k těmto údajům 
přístup. Za tuto službu nesmějí být 
spotřebiteli účtovány žádné další náklady;

„h) měli k dispozici údaje o své spotřebě a 
aby mohli na základě výslovného souhlasu 
a bez poplatku za transakci poskytnout 
kterémukoli dodavateli přístup ke svým 
měřeným údajům. Strana odpovídající za 
správu údajů je povinna uspokojit všechny 
odůvodněné žádosti o takové údaje.
Členské státy určí formát pro tyto údaje a 
postup, jakým dodavatelé a spotřebitelé 
budou mít k těmto údajům přístup. 
Regulační úřady uznají jakékoli náklady 
vynaložené v rámci této služby;

Or. de

Odůvodnění

Všechny žádosti o údaje by měly být zdůvodněny. Je zapotřebí vynaložit úsilí, které zajistí, že 
vzniklé vysoké náklady na informační technologie a účetní systém budou uznávány.
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Pozměňovací návrh 554
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„h) měli k dispozici údaje o své spotřebě a 
aby mohli na základě výslovného 
souhlasu a zdarma poskytnout 
kterémukoli podniku s dodavatelskou 
licencí přístup ke svým měřeným údajům.
Strana odpovídající za správu údajů je 
povinna tyto údaje podniku vydat. Členské 
státy určí formát pro tyto údaje a postup, 
jakým dodavatelé a spotřebitelé budou mít 
k těmto údajům přístup. Za tuto službu 
nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné 
další náklady;

h) mohli snadno přejít k novému 
dodavateli. Pokud proces přechodu 
vyžaduje informace o dodávacím místě, 
údajích měření nebo profil standardní 
spotřeby, zajistí členské státy, aby tyto 
údaje byly bezplatně zpřístupněny 
jakémukoli podniku, který má právo na 
přístup k takovým údajům. Strana 
odpovídající za správu údajů je povinna 
tyto údaje podniku vydat. Členské státy 
zajistí, že bude dohodnutý formát pro tyto 
údaje a postup, jakým dodavatelé a 
spotřebitelé budou mít případně k těmto 
údajům přístup. Za tuto konkrétní službu 
není spotřebiteli účtován žádný výslovný 
další poplatek.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zaměřený na zajištění toho, aby všechny potřebné údaje pro proces 
přechodu byly novému dodavateli dostupné přímo. Dodavatelé nemusí mít nutně licenci, a 
ačkoli to je právě nový dodavatel, který obvykle potřebuje informace o odečtech, mohou 
systémy přechodu vyžadovat, aby údaje byly místo dodavateli předány řádně oprávněným 
třetím osobám, které provádějí odečet. Na konkurenceschopném trhu procházejí další náklady 
nakonec účty zákazníků.

Pozměňovací návrh 555
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„h) měli k dispozici údaje o své spotřebě a 
aby mohli na základě výslovného souhlasu 
a zdarma poskytnout kterémukoli podniku 
s dodavatelskou licencí přístup ke svým 
měřeným údajům. Strana odpovídající za 
správu údajů je povinna tyto údaje podniku 
vydat. Členské státy určí formát pro tyto 
údaje a postup, jakým dodavatelé a 
spotřebitelé budou mít k těmto údajům 
přístup. Za tuto službu nesmějí být 
spotřebiteli účtovány žádné další náklady;

„h) měli k dispozici údaje o své spotřebě a 
aby mohli na základě výslovného souhlasu 
a zdarma poskytnout kterémukoli 
oprávněnému dodavatelskému subjektu 
přístup ke svým měřeným údajům. Strana 
odpovídající za správu údajů je povinna 
tyto údaje podniku vydat. Členské státy 
určí formát pro tyto údaje a postup, jakým 
dodavatelé a spotřebitelé budou mít 
k těmto údajům přístup. Za tuto službu 
nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné 
další náklady;

Or. en

Odůvodnění

V některých zemích, například v Rakousku, nevyžadují dodavatelé pro výkon svých činností 
licenci.

Pozměňovací návrh 556
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) byli každý měsíc řádně informováni o 
aktuální spotřebě elektřiny a o nákladech 
na elektřinu. Za tuto službu nesmějí být 
spotřebiteli účtovány žádné další náklady;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Měsíční fakturaci lze provádět pouze po vhodném přechodném období. Vzhledem k tomu, že 
dálkové elektronické měření nebylo ještě zavedeno všude, znásobí měsíční faktura náklady na 
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vedení účetnictví dvanáctkrát. To by vedlo k výrazně vyšším nákladům pro konečného 
spotřebitele a odepřelo by to přístup na trh novým dodavatelům, kteří již nyní operují 
s malými maržemi.

Pozměňovací návrh 557
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) byli každý měsíc řádně informováni o 
aktuální spotřebě elektřiny a o nákladech 
na elektřinu. Za tuto službu nesmějí být 
spotřebiteli účtovány žádné další náklady;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Doku nebude dálkové elektronické měření zavedeno všude, znásobí měsíční faktura náklady 
na vedení účetnictví dvanáctkrát. To by vedlo k výrazně vyšším nákladům pro konečného 
spotřebitele a odepřelo by to přístup na trh novým dodavatelům, kteří již nyní operují 
s malými maržemi. Měsíční fakturaci lze tudíž provádět pouze po vhodném přechodném 
období.

Pozměňovací návrh 558
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) byli každý měsíc řádně informováni o 
aktuální spotřebě elektřiny a o nákladech 
na elektřinu. Za tuto službu nesmějí být 
spotřebiteli účtovány žádné další náklady;

byli řádně informováni o aktuální spotřebě 
elektřiny a o nákladech na elektřinu tak 
často, aby mohli regulovat svou vlastní 
spotřebu elektřiny. Je zapotřebí vzít 
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náležitě v úvahu efektivnost takových 
opatření z hlediska nákladů. Za tuto 
službu nesmějí být spotřebiteli účtovány 
žádné další náklady;

Or. en

Odůvodnění

Znění přílohy by mělo zůstat v souladu se směrnicí 2006/32/ES o energetické účinnosti u 
konečného uživatele a o energetických službách.  Znění navržené Komisí by představovalo 
nepřiměřené náklady.

Pozměňovací návrh 559
Ján Hudacký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) byli každý měsíc řádně informováni o 
aktuální spotřebě elektřiny a o nákladech
na elektřinu. Za tuto službu nesmějí být
spotřebiteli účtovány žádné další náklady;

i) byli pravidelně řádně informováni o své
aktuální spotřebě elektřiny a o cenách za 
elektřinu. Za tuto konkrétní službu není 
spotřebiteli účtován žádný výslovný další
poplatek.

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) byli každý měsíc řádně informováni o 
aktuální spotřebě elektřiny a o nákladech 

byli řádně informováni o aktuální spotřebě 
elektřiny a o nákladech na elektřinu tak 
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na elektřinu. Za tuto službu nesmějí být 
spotřebiteli účtovány žádné další náklady;

často, aby mohli regulovat svou vlastní 
spotřebu elektřiny. Je zapotřebí vzít 
náležitě v úvahu efektivnost takových 
opatření z hlediska nákladů. Za tuto 
službu nesmějí být spotřebiteli účtovány 
žádné další náklady;

Or. en

Odůvodnění

Návrh na přidání této věty: „Informace musí být poskytovány v dostatečném časovém rámci, 
který zohledňuje schopnost měřicích zařízení zákazníka a příslušný elektroenergetický 
produkt.“

Pozměňovací návrh 561
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) byli každý měsíc řádně informováni o 
aktuální spotřebě elektřiny a o nákladech
na elektřinu. Za tuto službu nesmějí být 
spotřebiteli účtovány žádné další náklady;

i) byli řádně a pravidelně informováni o 
své aktuální spotřebě elektřiny a o cenách
za elektřinu. Regulační úřady uznají 
jakékoli náklady vynaložené v rámci této 
služby.

Or. de

Odůvodnění

Zatímco zákazníci by měli být pravidelně informováni o spotřebě a cenách, není žádný důvod 
určovat konkrétní časový rámec pro poskytování informací. Obecný přechod na inteligentní 
měření vyžaduje vhodný rámec; existuje například potřeba zajistit přiměřenou dobu nutnou 
k realizaci, a aby vynaložené náklady byly uznávány jako náklady sítě a aby se odrážely 
v sazbách sítě.
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Pozměňovací návrh 562
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) byli každý měsíc řádně informováni o 
aktuální spotřebě elektřiny a o nákladech 
na elektřinu. Za tuto službu nesmějí být
spotřebiteli účtovány žádné další náklady;

i) byli řádně informováni o své aktuální 
spotřebě elektřiny a o nákladech na
elektřinu tak často, aby mohli regulovat 
svou spotřebu elektřiny. Za tuto konkrétní 
službu není spotřebiteli účtován žádný 
výslovný další poplatek.

Or. en

Odůvodnění

Navržený požadavek, aby zákazníci byli informováni každý měsíc, je zbytečně normativní a 
vzhledem k vysokým nákladům na měřicí řešení bude pravděpodobně nepřiměřený.

Touto oblastí se kromě toho zabývá již článek 13 směrnice o energetických službách. Na 
konkurenceschopném trhu procházejí další náklady nakonec účty zákazníků. Změna textu má 
vyjasnit záměr.

Pozměňovací návrh 563
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) byli každý měsíc řádně informováni o 
aktuální spotřebě elektřiny a o nákladech 
na elektřinu. Za tuto službu nesmějí být
spotřebiteli účtovány žádné další náklady;

i) byli řádně informováni o své aktuální 
spotřebě elektřiny a o nákladech na 
elektřinu tak často, aby mohli regulovat 
svou spotřebu elektřiny. Za tuto konkrétní 
službu není spotřebiteli účtován žádný 
výslovný další poplatek.
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Or. en

Odůvodnění

Navržený požadavek, aby zákazníci byli informováni každý měsíc, je zbytečně normativní a 
vzhledem k vysokým nákladům na měřicí řešení bude pravděpodobně nepřiměřený. Touto 
oblastí se kromě toho zabývá již článek 13 směrnice o energetických službách. Znění by tudíž 
mělo být úzce srovnáno s ESD, aby se v této oblasti předešlo překrývajícím se/odporujícím si 
požadavkům.

Pozměňovací návrh 564
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) mohli změnit dodavatele kdykoli během 
roku, přičemž účet zákazníka u 
předchozího dodavatele nesmí být 
vyúčtován později než jeden měsíc po 
poslední dodávce realizované tímto 
předchozím dodavatelem.

j) směli změnit dodavatele kdykoli během 
roku v procesu, který netrvá déle než 
jeden měsíc od chvíle, kdy byly poskytnuty 
všechny požadované informace a kdy 
zákazník a nový dodavatel uzavřeli 
smlouvu, do skutečného data přechodu.

Or. en

Odůvodnění

Proces přechodu nesmí zahrnovat nepřiměřené úsilí a čas nutné ze strany zákazníků. Z tohoto 
důvodu je důležité, aby byla pro proces přechodu stanovena časová lhůta. 

Tento proces by měl být snadný a rychlý a ani jedné zainteresované straně nesmí hrozit žádné 
riziko. Období procesu přechodu musí zohledňovat technické požadavky, ale nemůže se stát 
překážkou, která by odradila zákazníky od změny dodavatelů a která by podíl na trhu zmrazila 
ve prospěch současných dodavatelů. 
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Pozměňovací návrh 565
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) mohli změnit dodavatele kdykoli během 
roku, přičemž účet zákazníka u 
předchozího dodavatele nesmí být 
vyúčtován později než jeden měsíc po 
poslední dodávce realizované tímto 
předchozím dodavatelem.

j) směli změnit dodavatele kdykoli během 
roku v procesu, který netrvá déle než 
jeden měsíc od chvíle, kdy byly poskytnuty 
všechny požadované informace a kdy 
vstoupí v platnost smlouva mezi 
zákazníkem a novým dodavatelem, do 
skutečného data přechodu. Účet zákazníka 
u předchozího dodavatele nesmí být 
vyúčtován později než jeden měsíc po 
poslední dodávce realizované tímto 
předchozím dodavatelem

Or. en

Odůvodnění

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů konkurenceschopného a účinného energetického trhu je 
snadnost procesu přechodu pro zákazníky. Z tohoto důvodu je důležité, aby byla pro proces 
přechodu stanovena neodvolatelná časová lhůta.

Pozměňovací návrh 566
Ján Hudacký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) mohli změnit dodavatele kdykoli během 
roku, přičemž účet zákazníka u 
předchozího dodavatele nesmí být 
vyúčtován později než jeden měsíc po 
poslední dodávce realizované tímto 

j) mohli, aniž jsou dotčeny stávající 
smlouvy o dodávkách a soukromá 
ujednání o síti (nestandardní sítě) změnit 
dodavatele kdykoli během roku. Členské 
státy by měly zajistit, aby pro přiměřenou 
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předchozím dodavatelem. dobu mezi převodem a vydáním 
konečného účtu byly stanoveny obecné 
zásady s osvědčenými postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Jan Březina

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) mohli změnit dodavatele kdykoli během 
roku, přičemž účet zákazníka u 
předchozího dodavatele nesmí být 
vyúčtován později než jeden měsíc po 
poslední dodávce realizované tímto 
předchozím dodavatelem.

j) mohli změnit dodavatele kdykoli během 
roku, přičemž spotřebitel má nárok na 
konečnou fakturu nejpozději tři měsíce po 
poslední dodávce realizované tímto 
předchozím dodavatelem.

Or. en

Odůvodnění

Znění přílohy by mělo zůstat v souladu se směrnicí 2006/32/ES o energetické účinnosti u 
konečného uživatele a o energetických službách. Znění navržené Komisí by představovalo 
nepřiměřené náklady.

Pozměňovací návrh 568
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) mohli změnit dodavatele kdykoli během 
roku, přičemž účet zákazníka u 

j) mohli změnit dodavatele kdykoli během 
roku, přičemž účet zákazníka u 
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předchozího dodavatele nesmí být 
vyúčtován později než jeden měsíc po 
poslední dodávce realizované tímto 
předchozím dodavatelem.

předchozího dodavatele nesmí být 
předložen později než dva měsíce po 
poslední dodávce realizované tímto 
předchozím dodavatelem.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek by měl být zmírněn, aby byla uznána závislost starého dodavatele ohledně 
konečného odpočtu na distribuční společnosti nebo novém dodavateli a na procesech 
v odvětví.

Pozměňovací návrh 569
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ja) Účet zákazníka u předchozího 
dodavatele nesmí být vyúčtován později 
než jeden měsíc po poslední dodávce 
realizované tímto předchozím 
dodavatelem.“

Or. en

Odůvodnění

Proces přechodu nesmí zahrnovat nepřiměřené úsilí a čas nutné ze strany zákazníků. Z tohoto 
důvodu je důležité, aby byla pro proces přechodu stanovena časová lhůta. 

Tento proces by měl být snadný a rychlý a ani jedné zainteresované straně nesmí hrozit žádné 
riziko. Období procesu přechodu musí zohledňovat technické požadavky, ale nemůže se stát 
překážkou, která by odradila zákazníky od změny dodavatelů a která by podíl na trhu zmrazila 
ve prospěch současných dodavatelů. 
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Pozměňovací návrh 570
Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) měli přístup k nestranné poradenské 
služby poskytující v jednotlivých 
případech bezplatně informace o 
opatřeních pro energetickou účinnost a o 
nejvhodnějším dodavateli a platebních 
možnostech, které budou vyhovovat jejich 
potřebám.

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního a druhého 
pododstavce tohoto odstavce se ustanovení 
nového článku 7a uplatňují od téhož dne, 
kdy tato směrnice vstoupí v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Odchylně od prvního a druhého pododstavce tohoto odstavce se ustanovení nového článku 7a 
uplatňují od téhož dne, kdy tato směrnice vstoupí v platnost.
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Pozměňovací návrh 572
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zruší všechny zákony, 
nařízení a správní předpisy, které brání 
jakémukoli plynárenskému podniku, 
regulačnímu či jinému orgánu v plnění 
jeho povinností či pravomocí či závazků 
podle této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány nemusí být z důvodu vnitrostátních právních předpisů schopny uplatňovat 
své legitimní pravomoci či povinnosti podle této směrnice. Uměle nízké regulované sazby, 
které jsou obecně zakotveny ve vnitrostátním právu, mohou vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu bránit v zajištění křížových dotací a vnitrostátní právo může bránit konkrétním 
opatřením (např. dražba plynárenské kapacity) v některých členských státech. Provádění 
rovněž představuje zrušení takových překážek pro účinnou hospodářskou soutěž. 

Pozměňovací návrh 573
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud veřejně ovládaný subjekt je 
přímo či nepřímo zapojen do akvizice částí 
vertikálně integrovaného podniku, musí 
být cena v souvislosti s ujednáním takové 
transakce oznámena Komisi. Toto 
oznámení musí zahrnovat osvědčení o 
hodnotě podléhajících aktiv vydané 
mezinárodní auditorskou společností. 
Komise použije takové informace 
výhradně k výkonu kontroly nad státní 
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podporou.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byly zaručeny rovné podmínky pro státní a soukromé společnosti.

Pozměňovací návrh 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise podává Evropskému 
parlamentu a Radě každý rok zprávu o 
formálním a praktickém provádění této 
směrnice v jednotlivých členských 
státech.“

Or. en

Odůvodnění

Tak by mělo být zajištěno účinné provádění regulace podle směrnice.

Pozměňovací návrh 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Na základě veřejných konzultací a 
diskusí s příslušnými orgány a po přijetí 
stanoviska Agentury pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů a šest 
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let po vstupu této směrnice v platnost 
předá Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o potřebě tuto směrnici 
zachovat nebo změnit. Musí být ověřeno 
několik verzí restrukturalizace 
elektrárenských společností podle článků 
8a až 8d, 10 a 10b směrnice 2003/54/ES, a 
sice zejména s ohledem na účinnost jejich 
vlivu na přístup k síti a na potřebné 
investice.

Or. en

Odůvodnění

Tak by mělo být zajištěno účinné provádění regulace podle směrnice.


	714963cs.doc

