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Pozměňovací návrh 275
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2a. Na základě objektivních 
a transparentních kritérií by měly být 
určeny informace, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu.“

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost na vnitřním trhu s plynem je přínosná, pokud plní účel podpory fungujícího 
trhu. Jakékoli další požadavky na sdílení údajů by měly respektovat důvěrnost informací, 
které mají z obchodního hlediska citlivou povahu, a neporušovat právo hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 276
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Provozovatel distribuční soustavy je
odpovědný za zajišťování dlouhodobé 
způsobilosti soustavy uspokojovat 
přiměřenou poptávku po distribuci plynu, 
provoz, údržbu a rozvoj spolehlivé a 
účinné distribuční soustavy ve své oblasti
na základě hospodárnosti a s náležitým 
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ohledem na životní prostředí a za 
podporování energetické účinnosti.“

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé distribuční soustavy by měli mít stejné povinnosti jako provozovatelé přepravní 
soustavy, pokud jde o plnění výše uvedených kritérií.

Pozměňovací návrh 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Provozovatel distribuční soustavy je
odpovědný za zajišťování dlouhodobé 
způsobilosti soustavy uspokojovat 
přiměřenou poptávku po distribuci plynu, 
provoz, údržbu a rozvoj spolehlivé a 
účinné distribuční soustavy ve své oblasti
na základě hospodárnosti a s náležitým 
ohledem na životní prostředí a za 
podporování energetické účinnosti.“

Or. en

(Pozměňuje stávající čl. 12 odst. 1 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Provozovatelé distribuční soustavy by měli mít stejné povinnosti jako provozovatelé přepravní 
soustavy, pokud jde o plnění výše uvedených kritérií.



AM\715225CS.doc PE404.544v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) V článku 12 se vkládá odstavec, který 
zní:
„5a. Budou přijata opatření, která zajistí , 
že personál a osoby odpovědné za řízení 
provozovatele distribuční soustavy nemají 
žádný osobní zájem na zvýšení spotřeby 
energie.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec za odstavec 5 článku 12 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Personál a provozovatelé distribuční soustavy by měli mít zájem na energetické účinnosti 
a neměli by být odměňováni za zvyšování spotřeby ve svých distribučních zónách.

Pozměňovací návrh 279
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) V odstavci 2 se pododstavec 2 
nahrazuje tímto:
„Členské státy se mohou rozhodnout 
neuplatňovat odstavce 1 až 3 na 
integrované plynárenské podniky 
sloužící méně než 100 000 připojeným 
zákazníkům.“
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Or. en

(Mění znění čl. 13 odst. 2 pododstavce 2 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Dosud se minimální práh uplatňoval na celé ustanovení a mělo by to tak zůstat i nadále. 
V textu by to mělo být jasně uvedeno výslovným zahrnutím nových odstavců.

Pozměňovací návrh 280
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít odpovědnost za dohled nad ustanoveními 
o oddělení pro provozovatele distribuční soustavy, aby byla zajištěna nezávislost 
provozovatelů distribuční soustavy.
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Pozměňovací návrh 281
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Posuzováno poměrem nákladů a užitku se zdá přehnané požadovat vytvoření oddělených 
značek sítě a distribuce.

Pozměňovací návrh 282
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout pokyny 
zajišťující úplné a účinné dodržování 
ustanovení odstavce 2 provozovatelem 
distribuční soustavy, pokud jde o úplnou 
nezávislost provozovatele distribuční 
soustavy, nediskriminační chování a to, 

vypouští se
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aby dodavatelské činnosti vertikálně 
integrovaného podniku nemohly 
protiprávně těžit ze své vertikální 
integrace. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o oddělení nemohou být jakožto stěžejní ustanovení liberalizace trhů s energií 
změněna prostřednictvím pokynů. To je také zdůrazněno skutečností, že pravomoc Komise 
přijímat tyto pokyny by ji opravňovala zasahovat do práva společností.

Pozměňovací návrh 283
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout pokyny 
zajišťující úplné a účinné dodržování 
ustanovení odstavce 2 provozovatelem 
distribuční soustavy, pokud jde o úplnou 
nezávislost provozovatele distribuční 
soustavy, nediskriminační chování a to, 
aby dodavatelské činnosti vertikálně 
integrovaného podniku nemohly 
protiprávně těžit ze své vertikální 
integrace. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být zajištěno, aby bylo možné schválit pokyny 
v Parlamentu a Radě řádným postupem. Pravomoci přenášené na Komisi je třeba omezit na 
případné nezbytné úpravy.

Pozměňovací návrh 284
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout pokyny 
zajišťující úplné a účinné dodržování 
ustanovení odstavce 2 provozovatelem 
distribuční soustavy, pokud jde o úplnou 
nezávislost provozovatele distribuční 
soustavy, nediskriminační chování a to, 
aby dodavatelské činnosti vertikálně 
integrovaného podniku nemohly 
protiprávně těžit ze své vertikální 
integrace. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vliv Evropského parlamentu má být navrhovaným postupem projednávání ve výborech 
omezen. Tím by se podstatná rozhodnutí o podobě vnitřního trhu s energií vzdálila 
demokratickému zákonodárnému postupu. Vzhledem k tomu, že výsledky postupu 
projednávání ve výborech jsou velmi zásadní a že prostřednictvím těchto základních pravidel 
jsou přijímána základní pravidla o oddělení, jimž podléhají provozovatelé distribučních 
služeb, je toto nutné zásadně odmítnout. 
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Pozměňovací návrh 285
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout pokyny 
zajišťující úplné a účinné dodržování 
ustanovení odstavce 2 provozovatelem 
distribuční soustavy, pokud jde o úplnou 
nezávislost provozovatele distribuční 
soustavy, nediskriminační chování a to, 
aby dodavatelské činnosti vertikálně 
integrovaného podniku nemohly 
protiprávně těžit ze své vertikální 
integrace. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Takto rozsáhlá pravomoc Komise přijímat pokyny týkající se úrovně distribučních sítí 
prostřednictvím zavedení regulativního postupu s kontrolou je nedemokratická a je ji proto 
potřeba odmítnout.

Pozměňovací návrh 286
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm c a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Doplňuje se tento odstavec 4a:

„4a. Je věcí uvážení členských států 
rozhodnout, zda se odstavce 1 až 4 uplatní 
na integrované plynárenské podniky 
sloužící méně než 100 000 připojených 
zákazníků.“

Or. de

Odůvodnění

Pravidlo de minimis se také dosud vztahovalo na celý předpis a bylo proto uvedeno 
v posledním odstavci.

Pozměňovací návrh 287
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm c a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Doplňuje se tento odstavec 4a:

„4a. Členské státy mohou rozhodnout, že 
se odstavce 1 až 4 neuplatní na 
integrované plynárenské podniky sloužící 
méně než 100 000 připojených zákazníků 
nebo izolovaným sítím.“

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost vyjmout menší distribuční sítě z působnosti této směrnice.
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Pozměňovací návrh 288
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2003/55/ES
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice nebrání činnosti
provozovatele kombinace přepravní 
soustavy, zařízení LNG, skladovacího 
zařízení a distribuční soustavy, pokud ve 
vztahu ke každé své činnosti dodrží 
příslušná ustanovení článků 7 a 9a a čl. 13 
odst. 1.

Tato směrnice podporuje jakožto 
nejúčinnější řešení pro zajištění účinného 
přístupu třetí strany činnost provozovatele 
kombinace přepravní soustavy, zařízení 
LNG, skladovacího zařízení a distribuční 
soustavy, pokud ve vztahu ke každé své 
činnosti dodrží příslušná ustanovení článků 
7 a 9a a čl. 13 odst. 1. Provozovatel 
kombinace přepravní soustavy, zařízení 
LNG a skladovacího zařízení bude 
zaveden v každém členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2003/55/ES
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice nebrání činnosti 
provozovatele kombinace přepravní 
soustavy, zařízení LNG, skladovacího 
zařízení a distribuční soustavy, pokud ve 
vztahu ke každé své činnosti dodrží 
příslušná ustanovení článků 7 a 9a a čl. 13 
odst. 1.

Tato směrnice nebrání činnosti 
provozovatele kombinace přepravní 
soustavy, zařízení LNG, skladovacího 
zařízení a distribuční soustavy, pokud ve 
vztahu ke každé své činnosti dodrží 
příslušná ustanovení článků 7, 9a a 9b
a čl. 13 odst. 1.

Or. en
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Odůvodnění

Změna článku 15 zohledňuje skutečnost, že požadavky na oddělení pro provozovatele 
přepravní soustavy budou nyní stanoveny v článcích 9 až 9b.

Pozměňovací návrh 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V článku 18 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Členské státy zabezpečí zavedení 
sytému pro regulovaný přístup třetích 
osob k přepravní a distribuční soustavě 
zařízení LNG a zařízení pro skladování 
a zpracování plynu na základě 
zveřejněných sazeb použitelných na 
oprávněné zákazníky a používaných 
objektivně a bez diskriminace mezi 
uživateli soustavy. Členské státy zajistí, 
aby tyto sazby nebo metody pro jejich 
výpočet byly před vstupem v platnost 
schváleny v souladu s čl. 25 odst. 1 a aby 
tyto sazby a metody, jsou-li schváleny 
jen metody, byly před vstupem 
v platnost zveřejněny.“

Or. en

(Pozměňuje čl. 18 odst. 1 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Přístup ke skladování a přístup k zařízením pro přeměnu kvality plynu je v některých 
členských státech důležitou otázkou. Dostupnost zařízení pro přeměnu kvality je klíčová pro 
rozvoj likvidních velkoobchodních trhů jak na vnitrostátní, tak na regionální úrovni. Přístup 
třetí strany ke skladování a přeměně kvality plynu by proto měl být regulován, aby byl zajištěn 
nediskriminační přístup k flexibilitě a ke službám přeměny kvality plynu.
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Pozměňovací návrh 291
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V článku 18 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
"1. Členské státy zabezpečí zavedení 
sytému pro přístup třetích osob k 
přepravní a distribuční soustavě, ke 
skladování v potrubí a k jiným pomocným 
službám a k zařízení LNG na základě 
zveřejněných sazeb použitelných na 
oprávněné zákazníky a používaných 
objektivně a bez diskriminace mezi 
uživateli soustavy. Členské státy zajistí, 
aby tyto sazby nebo metody pro jejich 
výpočet byly před vstupem v platnost 
schváleny v souladu s čl. 25 odst. 1 a aby 
tyto sazby a metody, jsou-li schváleny 
jen metody, byly před vstupem 
v platnost zveřejněny.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh řadí úlohu poskytování přístupu ke skladování v potrubí a k jiným 
pomocným službám spíše k provozovatelům přepravní a distribuční soustavy než 
k provozovateli skladovacího zařízení, jak je to navrhováno v článku 19. Poskytování 
flexibility do jednoho dne prostřednictvím skladování v potrubí atd. je stejně jako vyrovnávání 
a přeměna kvality součástí stěžejní úlohy provozovatele přepravní soustavy a mělo by s ním 
být nakládáno jako se součástí přepravy (tj. uplatňovat vůči němu regulovaný přístup třetích 
stran, pokud se na něj nevztahuje výjimka), a nemělo být součástí úlohy provozovatele 
skladovacího zařízení.
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Pozměňovací návrh 292
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 18a
1. Pokud jde o organizaci přístupu 
k zařízením LNG, mohou členské státy 
v případě, že jsou zařízení provozována 
nezávislými provozovateli infrastruktury, 
kteří jsou vlastnicky odděleni v souladu 
s čl. 7 odst. 1 a kteří poskytují otevřený 
přístup, rovněž rozhodnout o uplatnění 
postupu uvedeného v odstavci 2. Tento 
postup se uplatní v souladu s objektivními, 
transparentními a nediskriminačními 
kritérii.
2. V případě sjednaného přístupu členské 
státy přijmou nezbytná opatření pro to, 
aby plynárenské podniky a oprávnění 
zákazníci uvnitř nebo mimo území pokryté 
propojenou soustavou byli schopni 
sjednat přístup k zařízením LNG. 
Zúčastněné strany jsou povinny sjednat 
přístup k zařízením LNG v dobré víře.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k probíhající výstavbě významného počtu zařízení LNG se zjevně rozvíjí rovné 
podmínky hospodářské soutěže. Možnost sjednaného přístupu by měla být dostupná zejména 
pro vlastnicky oddělené podniky, neboť v tom případě zjevně neexistuje konflikt zájmů mezi.. 
Regulace může být proto v zásadě jednodušší.
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Pozměňovací návrh 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 18a
1. Pokud jde o organizaci přístupu 
k zařízením LNG, mohou členské státy 
v případě, že jsou zařízení provozována 
nezávislými provozovateli infrastruktury, 
kteří jsou vlastnicky odděleni v souladu 
s čl. 7 odst. 1 a kteří poskytují otevřený 
přístup, rovněž rozhodnout o uplatnění 
postupu uvedeného v odstavci 2. Tento 
postup se uplatní v souladu s objektivními, 
transparentními a nediskriminačními 
kritérii.
2. V případě sjednaného přístupu členské 
státy přijmou nezbytná opatření pro to, 
aby plynárenské podniky a oprávnění 
zákazníci uvnitř nebo mimo území pokryté 
propojenou soustavou byli schopni 
sjednat přístup k zařízením LNG. 
Zúčastněné strany jsou povinny sjednat 
přístup k zařízením LNG v dobré víře.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k probíhající výstavbě významného počtu zařízení LNG se zjevně rozvíjí rovné 
podmínky hospodářské soutěže. V současné době jsou investice do zařízení LNG prováděny 
v mnohých případech v rámci odchylky bývalého článku 22. S možností sjednaného přístupu 
by mohly být investice dále stimulovány v (pro investory) přijatelném regulativním režimu. 
Možnost sjednaného přístupu by měla být dostupná zejména pro vlastnicky oddělené podniky.
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Pozměňovací návrh 294
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 c (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Pro organizaci přístupu ke 
skladovacím zařízením a skladování v 
potrubí, je-li to technicky nebo 
hospodářsky nezbytné k poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům, jakož i pro 
organizaci přístupu k pomocným 
službám přijmou členské státy postupy
uvedené v odstavci 3 [...]. Tyto postupy se 
uplatňují v souladu s objektivními, 
průhlednými a nediskriminačními 
kritérii.“

Or. en

(Doplňuje nové prvky do čl. 19 odst. 1 směrnice 2003/55/ES, a to částečně včetně znění 
návrhu Komise)

Pozměňovací návrh 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 c (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Pro organizaci přístupu ke 
skladovacím zařízením a skladování 
v potrubí, je-li to technicky nebo 
hospodářsky nezbytné k poskytování 
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účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům, jakož i pro 
organizaci přístupu k pomocným 
službám členské státy použijí postup 
regulovaného přístupu uvedený v odstavci 
4. Pokud je tato organizace sjednána 
prostřednictvím nezávislého provozovatele 
infrastruktury, který je vlastnicky oddělen 
v souladu s čl. 7 odst. 1 a který poskytuje 
otevřený přístup, mohou členské státy 
zvolit buď jeden z postupů uvedených 
v odstavcích 3 a 4, nebo oba. Tyto 
postupy se uplatňují v souladu 
s objektivními, průhlednými 
a nediskriminačními kritérii.

Or. en

Odůvodnění

Možnost sjednaného přístupu by měla být dostupná zejména pro vlastnicky oddělené podniky, 
neboť v tom případě zjevně neexistuje konflikt zájmů mezi např. zájmy výroby/dodávek na 
jedné straně a zájmy přepravy na straně druhé. Regulace může být proto v zásadě jednodušší, 
tj. ex-post namísto ex-ante. 

Pozměňovací návrh 296
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 c (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto: 
„1. Pro organizaci přístupu ke 
skladovacím zařízením a skladování 
v potrubí, je-li to technicky nebo 
hospodářsky nezbytné k poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům, jakož i pro 
organizaci přístupu k pomocným 
službám členské státy použijí postup 
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regulovaného přístupu uvedený v odstavci 
4. Pokud je tato organizace sjednána 
prostřednictvím nezávislého provozovatele 
infrastruktury, který je vlastnicky oddělen 
v souladu s čl. 7 odst. 1 a který poskytuje 
otevřený přístup, mohou členské státy 
zvolit buď jeden z postupů uvedených 
v odstavcích 3 a 4, nebo oba. Tyto 
postupy se uplatňují v souladu 
s objektivními, průhlednými 
a nediskriminačními kritérii.

Or. en

Odůvodnění

Možnost sjednaného přístupu by měla být dostupná zejména pro vlastnicky oddělené podniky, 
neboť v tom případě zjevně neexistuje konflikt zájmů mezi např. zájmy výroby/dodávek na 
jedné straně a zájmy přepravy na straně druhé. Regulace může být proto v zásadě jednodušší, 
tj. ex-post namísto ex-ante. 

Pozměňovací návrh 297
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 c (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Pro organizaci přístupu ke 
skladovacím zařízením [...], je-li to 
technicky nebo hospodářsky nezbytné 
k poskytování účinného přístupu 
k soustavě pro účely dodávek 
zákazníkům [...], mohou členské státy 
zvolit buď jeden z postupů uvedených 
v odstavcích 3 a 4, nebo oba. Tyto 
postupy se uplatňují v souladu 
s objektivními, průhlednými 
a nediskriminačními kritérii.“
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Or. en

Čl. 1 bod 11c nový, který pozměňuje čl. 19 odst. 1 (směrnice 2003/55/ES) a který byl 
uvedeným způsobem vložen do návrhu Komise.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh ruší stávající možnost členských států zvolit mezi regulovaným 
a sjednaným přístupem třetích stran, pokud jde o pomocné služby, včetně skladování 
v potrubí. Poskytování flexibility do jednoho dne prostřednictvím skladování v potrubí atd. je 
stejně jako vyrovnávání a přeměna kvality součástí stěžejní úlohy provozovatele přepravní 
soustavy a mělo by s ním být nakládáno jako se součástí přepravy (tj. uplatňovat vůči němu 
regulovaný přístup třetích stran, pokud se na něj nevztahuje výjimka).

Pozměňovací návrh 298
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 c (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Pro organizaci přístupu ke 
skladovacím zařízením a skladování 
v potrubí, je-li to technicky nebo 
hospodářsky nezbytné k poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům, jakož i pro 
organizaci přístupu k pomocným 
službám mohou členské státy zvolit buď 
jeden z postupů uvedených v odstavcích 
3 a 4, nebo oba. Tyto postupy se 
uplatňují v souladu s objektivními, 
průhlednými a nediskriminačními 
kritérii. Vnitrostátní regulační orgány 
dohlíží na dodržování těchto kritérii.“

Or. en
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Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány jsou povinny zajistit přístup ke skladování podle určitých 
transparentních předpisů, na jejichž dodržování tyto orgány dohlíží.

Pozměňovací návrh 299
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vymezí a zveřejní kritéria, 
která umožní stanovit, zda je přístup ke 
skladovacím zařízením a skladování v 
potrubí technicky nebo hospodářsky 
nezbytný k poskytování účinného přístupu 
k soustavě pro účely dodávek zákazníkům. 
Členské státy zveřejní nebo 
provozovatelům skladovacího zařízení a 
přepravní soustavy uloží povinnost, aby 
zveřejnili, která skladovací zařízení nebo 
které jejich části a které skladování v 
potrubí jsou nabízeny podle různých 
postupů uvedených v odstavcích 3 a 4.“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, zda je přístup ke skladování technicky nebo hospodářsky nezbytný 
k poskytování účinného přístupu k soustavě pro účely dodávek zákazníkům, je nutné učinit 
v každém jednotlivém případě. Proto je obecné oddělení celkové kapacity podle toho, zda je to 
nezbytné pro dodávky zákazníkům či nikoli, technicky problematické, pokud ne zcela 
nemožné. Na problematičnost tohoto úkolu rovněž poukazuje skutečnost, že tato otázka byla 
všemi relevantními účastníky trhu diskutována na Madridském fóru a že se nepodařilo 
dosáhnout dohody. 
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Pozměňovací návrh 300
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vymezí a zveřejní kritéria, 
která umožní stanovit, zda je přístup ke 
skladovacím zařízením a skladování v 
potrubí technicky nebo hospodářsky 
nezbytný k poskytování účinného přístupu 
k soustavě pro účely dodávek zákazníkům. 
Členské státy zveřejní nebo 
provozovatelům skladovacího zařízení a 
přepravní soustavy uloží povinnost, aby 
zveřejnili, která skladovací zařízení nebo 
které jejich části a které skladování v 
potrubí jsou nabízeny podle různých 
postupů uvedených v odstavcích 3 a 4.

Členské státy vymezí a zveřejní kritéria, 
která umožní stanovit, zda je přístup ke 
skladovacím zařízením a skladování v 
potrubí technicky nebo hospodářsky 
nezbytný k poskytování účinného přístupu 
k soustavě pro účely dodávek zákazníkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vymezí a zveřejní kritéria, 
která umožní stanovit, zda je přístup ke 
skladovacím zařízením a skladování v 
potrubí technicky nebo hospodářsky 
nezbytný k poskytování účinného přístupu 
k soustavě pro účely dodávek zákazníkům. 
Členské státy zveřejní nebo 
provozovatelům skladovacího zařízení a 
přepravní soustavy uloží povinnost, aby 
zveřejnili, která skladovací zařízení nebo 

Vnitrostátní regulační orgány vymezí a 
zveřejní kritéria, která umožní stanovit, zda 
je přístup ke skladovacím zařízením a 
skladování v potrubí technicky nebo 
hospodářsky nezbytný k poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům. Členské státy 
zveřejní nebo provozovatelům 
skladovacího zařízení a přepravní soustavy 
uloží povinnost, aby zveřejnili, která 
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které jejich části a které skladování 
v potrubí jsou nabízeny podle různých 
postupů uvedených v odstavcích 3 a 4.

skladovací zařízení nebo které jejich části a 
které skladování v potrubí jsou nabízeny.

Or. en

Odůvodnění

Protože skladování plynu je nadále v rukách několika málo subjektů, sjednaný přístup nevede 
ke konkurenčnímu přístupu ke skladování. Proto by měl být upřednostněn regulovaný přístup. 
Vymezení a zveřejnění kritérií je úkolem vnitrostátních regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 302
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vymezí a zveřejní kritéria, 
která umožní stanovit, zda je přístup ke 
skladovacím zařízením a skladování 
v potrubí technicky nebo hospodářsky 
nezbytný k poskytování účinného přístupu 
k soustavě pro účely dodávek zákazníkům. 
Členské státy zveřejní nebo 
provozovatelům skladovacího zařízení a 
přepravní soustavy uloží povinnost, aby 
zveřejnili, která skladovací zařízení nebo 
které jejich části a které skladování 
v potrubí jsou nabízeny podle různých 
postupů uvedených v odstavcích 3 a 4.

Vnitrostátní regulační orgány vymezí a 
zveřejní kritéria, která umožní stanovit, zda 
je přístup ke skladovacím zařízením 
technicky nebo hospodářsky nezbytný k 
poskytování účinného přístupu k soustavě 
pro účely dodávek zákazníkům. 
Vnitrostátní regulační orgány zveřejní 
nebo provozovatelům skladovacího 
zařízení a přepravní soustavy uloží 
povinnost, aby zveřejnili, která skladovací 
zařízení nebo které jejich části jsou 
nabízeny podle různých postupů 
uvedených v odstavcích 3 a 4.

Or. en

(Čl. 1 bod 12 návrhu Komise pozměněný jak uvedeno)

Odůvodnění

Zatímco volba mezi regulovaným a sjednaným přístupem třetích stran pro skladování zůstává 
nadále věcí rozhodnutí členského státu, měl by na konkrétní ujednání dohlížet vnitrostátní 
regulační orgán, včetně vytváření a zveřejňování kritérií pro výjimky a požadavku nezbytné 



AM\715225CS.doc PE404.544v01-00
Externí překlad

CS

transparentnosti, a to v mezích evropského předpisového rámce vytvořeného agenturou.

Pozměňovací návrh 303
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Čl. 19 odst. 3 se zrušuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Čl. 19 odst. 3 se zrušuje.

Or. en

(Vypuštění čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/55/ES)

Pozměňovací návrh 305
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V článku 19 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. V případě sjednaného přístupu 
přijmou členské státy nezbytná opatření, 
aby plynárenským podnikům a 
oprávněným zákazníkům z oblasti 
pokryté propojenou sítí nebo mimo ni 
umožnily sjednat přístup ke skladování 
[...], je-li to technicky nebo hospodářsky 
nezbytné k poskytování účinného 
přístupu k síti [...]. Strany jsou povinny 
sjednat svůj přístup ke skladování [...] v 
dobré víře.
Smlouvy o přístupu ke skladování [...] se 
sjednávají s odpovídajícím 
provozovatelem skladovacího zařízení 
[...]. Členské státy požadují, aby 
provozovatelé skladovacích zařízení [...] 
zveřejnili své hlavní obchodní podmínky 
pro využívání skladování [...] během 
šesti měsíců po provedení této směrnice 
a poté každý rok. Vytváření těchto 
podmínek by mělo brát v úvahu názor 
uživatelů zařízení, kteří mohou jednotlivě 
nebo kolektivně navrhovat jejich změnu.“

Or. en

(Čl. 1 bod 12c nový, který pozměňuje čl. 19 odst. 3 (směrnice 2003/55/ES) a který byl 
uvedeným způsobem vložen do návrhu Komise)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh ruší stávající možnost členských států zvolit sjednaný přístup třetích 
stran, pokud jde o pomocné služby, včetně skladování v potrubí. Poskytování flexibility do 
jednoho dne prostřednictvím skladování v potrubí atd. by mělo být stejně jako vyrovnávání 
a přeměna kvality považováno za součást stěžejní úlohy provozovatele přepravní soustavy 
a mělo by s ním být nakládáno jako se součástí přepravy (tj. uplatňovat vůči němu regulovaný 
přístup třetích stran, pokud se na něj nevztahuje výjimka).
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Pozměňovací návrh 306
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) V článku 19 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Členské státy, které zvolí regulovaný 
přístup, přijmou nezbytná opatření, aby 
poskytly plynárenským podnikům a 
oprávněným zákazníkům z oblasti 
pokryté propojenou sítí nebo mimo ni 
právo přístupu ke skladování [...] na 
základě zveřejněných sazeb nebo jiných 
podmínek a závazků pro používání 
daného skladování [...]. Vytváření těchto 
sazeb nebo jiných podmínek a závazků by 
mělo brát v úvahu názor uživatelů 
zařízení, kteří mohou jednotlivě nebo 
kolektivně navrhovat jejich změnu.“ Toto 
právo přístupu může být oprávněným 
zákazníkům poskytnuto tím, že se jim 
umožní uzavřít smlouvy o dodávkách s 
konkurenčními plynárenskými podniky 
jinými než vlastníkem nebo 
provozovatelem soustavy nebo 
podnikem ve skupině.“

Or. en

(Čl. 1 bod 12b nový, který pozměňuje čl. 19 odst. 4 (směrnice 2003/55/ES) a který byl 
uvedeným způsobem vložen do návrhu Komise)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh ruší stávající možnost členských států zvolit sjednaný přístup třetích 
stran, pokud jde o pomocné služby, včetně skladování v potrubí. Poskytování flexibility do 
jednoho dne prostřednictvím skladování v potrubí atd. by mělo být stejně jako vyrovnávání 
a přeměna kvality považováno za součást stěžejní úlohy provozovatele přepravní soustavy 
a mělo by s ním být nakládáno jako se součástí přepravy (tj. uplatňovat vůči němu regulovaný 
přístup třetích stran, pokud se na něj nevztahuje výjimka).
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Pozměňovací návrh 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) V článku 19 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Vnitrostátní regulační orgány, které 
zvolí regulovaný přístup, přijmou 
nezbytná opatření, aby poskytly 
plynárenským podnikům a oprávněným 
zákazníkům z oblasti pokryté 
propojenou sítí nebo mimo ni právo 
přístupu ke skladování, skladování v 
potrubí a jiným pomocným službám na 
základě zveřejněných sazeb nebo jiných 
podmínek a závazků pro používání 
daného skladování nebo skladování v 
potrubí. Toto právo přístupu může být 
oprávněným zákazníkům poskytnuto 
tím, že se jim umožní uzavřít smlouvy o 
dodávkách s konkurenčními
plynárenskými podniky jinými než 
vlastníkem nebo provozovatelem 
soustavy nebo podnikem ve skupině.“

Or. en

(Vypuštění čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Protože skladování plynu je nadále v rukách několika málo subjektů, sjednaný přístup nevede 
ke konkurenčnímu přístupu ke skladování. Proto by měl být jedinou možností regulovaný 
přístup. V této souvislosti je povinností vnitrostátního regulačního orgánu přijmout nezbytná 
opatření.
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Pozměňovací návrh 308
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) V článku 19 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Pokud jde o regulovaný přístup, 
přijmou členské státy [...] nezbytná 
opatření, aby poskytly plynárenským 
podnikům a oprávněným zákazníkům z 
oblasti pokryté propojenou sítí nebo 
mimo ni právo přístupu ke skladování, 
skladování v potrubí a jiným pomocným 
službám na základě zveřejněných sazeb 
nebo jiných podmínek a závazků pro 
používání daného skladování nebo 
skladování v potrubí. Toto právo 
přístupu může být oprávněným 
zákazníkům poskytnuto tím, že se jim 
umožní uzavřít smlouvy o dodávkách s 
konkurenčními plynárenskými podniky 
jinými než vlastníkem nebo 
provozovatelem soustavy nebo 
podnikem ve skupině.“

Or. en

(Mění znění čl. 1 odst. 4 směrnice 2003/55/ES)

Pozměňovací návrh 309
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Větším novým plynárenským 1. Větším novým plynárenským 
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infrastrukturám, tj. propojovacímu vedení 
mezi členskými státy, zařízením LNG a 
skladovacím zařízením mohou být na 
základě žádosti uděleny na omezenou dobu 
výjimky z článků 7, 18, 19, 20 a čl. 24c 
odst. 4, 5 a 6 za těchto podmínek: 

infrastrukturám, tj. propojovacímu vedení 
mezi členskými státy, zařízením LNG a 
skladovacím zařízením mohou být na 
základě žádosti uděleny na omezenou dobu 
výjimky z čl. 24c odst. 4, 5 a 6 za těchto 
podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Výjimky se uplatní zejména na důležité a kritické infrastruktury (propojovací vedení, zařízení 
LNG a skladovací zařízení), což jsou přesně ty infrastruktury, které nejvíce vyžadují neutrální 
provoz a řízení. Sazby mají přímý dopad na ekonomickou životaschopnost investice, ale nikoli 
jiné výjimky. Výjimka ohledně přístupu třetích stran není relevantní, pokud existuje 
dostatečná a stabilní úroveň využívání infrastruktury.

Pozměňovací návrh 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Větším novým plynárenským 
infrastrukturám, tj. propojovacímu vedení 
mezi členskými státy, zařízením LNG a 
skladovacím zařízením mohou být na 
základě žádosti uděleny na omezenou dobu 
výjimky z článků 7, 18, 19, 20 a čl. 24c 
odst. 4, 5 a 6 za těchto podmínek: 

1. Větším novým plynárenským 
infrastrukturám, např. propojovacímu 
vedení mezi členskými státy, zařízením 
LNG a skladovacím zařízením mohou být 
na základě žádosti uděleny na stanovenou
dobu výjimky z článků 7, 18, 19, 20 a čl. 
24c odst. 4, 5 a 6 za těchto podmínek: 

Or. en

Odůvodnění

Použití „tj.“ znamená vyčerpávající seznam, což jak se zdá, není ani záměr, ani stávající 
praxe. Doba, na kterou se výjimka uplatní, musí být transparentní v době, kdy je rozhodnutí 
o investici přijímáno.
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Pozměňovací návrh 311
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Větším novým plynárenským 
infrastrukturám, tj. propojovacímu vedení 
mezi členskými státy, zařízením LNG a 
skladovacím zařízením mohou být na 
základě žádosti uděleny na omezenou dobu 
výjimky z článků 7, 18, 19, 20 a čl. 24c 
odst. 4, 5 a 6 za těchto podmínek:

1. Větším novým plynárenským 
infrastrukturám, tj. propojovacímu vedení 
mezi členskými státy, zařízením LNG a 
skladovacím zařízením mohou být na 
základě žádosti uděleny na stanovenou
dobu výjimky z článků 7, 18, 19, 20 a čl. 
24c odst. 4, 5 a 6 za těchto podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Doba, na kterou se výjimka uplatní, musí být transparentní v době, kdy je rozhodnutí 
o investici přijímáno. Jakékoli pravomoci přiznané vnitrostátním regulačním orgánům, pokud 
jde o podmínky uplatnitelné v době přijetí konečného rozhodnutí o investici pro nový projekt, 
by měly podléhat jasnému a důkladnému odvolacímu postupu. Schválení plánů by neměla 
uplynout nebo být automaticky měněna.

Pozměňovací návrh 312
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Větším novým plynárenským 
infrastrukturám, tj. propojovacímu vedení 
mezi členskými státy, zařízením LNG a 
skladovacím zařízením mohou být na 
základě žádosti uděleny na omezenou dobu 
výjimky z článků 7, 18, 19, 20 a čl. 24c 
odst. 4, 5 a 6 za těchto podmínek:

1. Větším novým plynárenským 
infrastrukturám, tj. propojovacímu vedení 
mezi členskými státy, zařízením LNG a 
skladovacím zařízením mohou být na 
základě žádosti uděleny na stanovenou
dobu výjimky z článků 7, 18, 19, 20 a čl. 
24c odst. 4, 5 a 6 za těchto podmínek:
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Or. en

Odůvodnění

Doba, na kterou se výjimka uplatní, musí být transparentní v době, kdy je rozhodnutí 
o investici přijímáno.

Pozměňovací návrh 313
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) infrastruktura musí být vlastněna 
fyzickou nebo právnickou osobou, která je 
alespoň ve své právní formě oddělena od 
provozovatelů soustav, v jejichž 
soustavách bude infrastruktura 
vybudována;

(c) infrastruktura musí být vlastněna 
fyzickou nebo právnickou osobou, která je 
alespoň ve své právní formě oddělena od 
provozovatelů soustav, v jejichž 
soustavách bude infrastruktura 
vybudována, a to prostřednictvím 
diverzifikace zdrojů dodávek plynu;

Or. ro

Odůvodnění

Bezpečnost dodávek energie, a zejména plynu, se diverzifikací zdrojů zvýší.

Pozměňovací návrh 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) infrastruktura musí být vlastněna 
fyzickou nebo právnickou osobou, která je 

(c) infrastruktura musí být vlastněna 
fyzickou nebo právnickou osobou, která je 
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alespoň ve své právní formě oddělena od 
provozovatelů soustav, v jejichž 
soustavách bude infrastruktura 
vybudována;

oddělena od provozovatelů soustav, v 
jejichž soustavách bude infrastruktura 
vybudována;

Or. en

Odůvodnění

Příslušná část tohoto bodu by měla být vypuštěna s cílem dosáhnout souladu s úplným 
oddělením vlastnictví.

Pozměňovací návrh 315
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ca) infrastruktura musí být provozována 
právnickou osobou, která je nezávislá na 
provozovatelích soustavy, v jejichž 
soustavách bude infrastruktura 
vybudována;“

Or. en

Odůvodnění

Výjimky se uplatní zejména na důležité a kritické infrastruktury (propojovací vedení, zařízení 
LNG a skladovací zařízení), což jsou přesně ty infrastruktury, které nejvíce vyžadují neutrální 
provoz a řízení. Sazby mají přímý dopad na ekonomickou životaschopnost investice, ale nikoli 
jiné výjimky. Výjimka ohledně přístupu třetích stran není relevantní, pokud existuje 
dostatečná a stabilní úroveň využívání infrastruktury.
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Pozměňovací návrh 316
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) výjimka není na újmu hospodářské 
soutěži nebo řádnému fungování 
vnitřního trhu se zemním plynem nebo 
účinnému fungování regulované 
soustavy, ke které je infrastruktura 
připojena.

(e) je zajištěna nezbytná kapacita pro 
přístup třetích stran.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky se uplatní zejména na důležité a kritické infrastruktury (propojovací vedení, zařízení 
LNG a skladovací zařízení), což jsou přesně ty infrastruktury, které nejvíce vyžadují neutrální 
provoz a řízení. Sazby mají přímý dopad na ekonomickou životaschopnost investice, ale nikoli 
jiné výjimky. Výjimka ohledně přístupu třetích stran není relevantní, pokud existuje 
dostatečná a stabilní úroveň využívání infrastruktury.

Pozměňovací návrh 317
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ea) jedná se o projekt evropského zájmu 
překračující hranice alespoň jednoho 
státu uvnitř Unie.“

Or. de
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Odůvodnění

Projekty evropského zájmu musí zahrnovat alespoň dva členské státy.

Pozměňovací návrh 318
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ea) jedná se o projekt evropského zájmu 
překračující hranice alespoň jednoho 
státu uvnitř Unie.“ 

Or. de

Odůvodnění

Současná zákonná úprava zahrnuje nástroje, které mají usnadnit investice (např. článek 22 
směrnice 2003/55/ES). Nařízení č. 1775/2005 a směrnice 2003/55/ES je však nutné zlepšit, 
aby regulační orgány měly možnost vytvořit vhodné pobídky pro investice do nové 
infrastruktury a zajistit, že provozovatelé sítě uspokojí poptávku trhu po infrastruktuře.

Pozměňovací návrh 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ea) investice není nezbytná pro splnění 
závazku regulovaného subjektu ohledně 
přepravy plynu přepravní soustavou.“ 

Or. en
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Odůvodnění

Pokud by tato podmínka nebyla splněna (například kdyby bylo vyžadováno, aby navrhovaná 
přepravní kapacita zachovala budoucí bezpečné dodávky spotřebitelům), pak by jeden nebo 
více regulovaných provozovatelů přepravní soustavy mělo nést odpovědnost za investici a tato 
investice by měla být provedena v běžném regulativním režimu (tj. bez vyjmutí přístupu pro 
třetí strany). Tento test by měl být zařazen pro veškeré nové investice do propojení sítí, tj. jak 
pro nové plynovody, tak pro rozvoj stávajících plynovodů.

Pozměňovací návrh 320
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se týká rovněž významných 
zvýšení kapacity stávajících infrastruktur a 
změn infrastruktur, které umožňují rozvoj 
nových zdrojů dodávek plynu.

2. Odstavec 1 se týká rovněž všech
významných zvýšení kapacity stávajících
infrastruktur a změn infrastruktur, které 
umožňují rozvoj větších a dalších 
množství.

Or. de

Odůvodnění

Je potřeba vyjasnit, že předpisy EU v oblasti plynu musí splňovat nejen nové zdroje dodávek, 
ale také nové smlouvy o dodávkách, a to dokonce i pokud jde o plyn ze stejného zdroje 
dodávek nebo ze stejné země. Jsou proto nezbytně nutné pro bezpečnost zásobování plynem.

Pozměňovací návrh 321
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se týká rovněž významných 2. Odstavec 1 se týká rovněž významných 
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zvýšení kapacity stávajících infrastruktur a 
změn infrastruktur, které umožňují rozvoj 
nových zdrojů dodávek plynu.

zvýšení kapacity stávajících infrastruktur 
a změn infrastruktur, které zpřístupňují 
další množství plynu ze stávajících zdrojů 
nebo umožňují rozvoj nových zdrojů 
dodávek plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační orgán uvedený v kapitole VIa 
může v jednotlivých případech rozhodnout 
o výjimkách uvedených v odstavcích 1 a 2. 
Nachází-li se příslušná infrastruktura na 
území více než jednoho členského státu, 
vykonává úkoly svěřené tímto článkem 
regulačnímu orgánu agentura.

3. Regulační orgán uvedený v kapitole VIa 
může v jednotlivých případech rozhodnout 
o výjimkách uvedených v odstavcích 1 a 2. 
Nachází-li se příslušná infrastruktura na 
území více než jednoho členského státu, 
rozhodnou o výjimce vnitrostátní 
regulační orgány nebo jakékoli jiné 
příslušné orgány dotčených členských 
států po své vzájemné konzultaci a po 
schválení Komisí v souladu s postupem 
stanoveným v odstavcích 4 a 5.

Or. en

Odůvodnění

Každou žádost o výjimku musí nejprve posoudit regulační orgány nebo jakékoli příslušné 
orgány dotčených členských států, aby byla zjednodušena výstavba nové větší plynárenské 
infrastruktury a propojovacího vedení, a následně musí být tato žádost předložena ke 
schválení Komisi, což je nejlepší záruka evropských zájmů vzhledem k její ústavní úloze 
strážkyně Smluv.
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Pozměňovací návrh 323
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační orgán uvedený v kapitole VIa 
může v jednotlivých případech rozhodnout 
o výjimkách uvedených v odstavcích 1 a 2. 
Nachází-li se příslušná infrastruktura na 
území více než jednoho členského státu, 
vykonává úkoly svěřené tímto článkem 
regulačnímu orgánu agentura. 

3. Regulační orgán uvedený v kapitole VIa 
může v jednotlivých případech rozhodnout 
o výjimkách uvedených v odstavcích 1 a 2. 
Nachází-li se příslušná infrastruktura na 
území více než jednoho členského státu, 
vykonává úkoly svěřené tímto článkem 
regulačnímu orgánu agentura. Rozhodnutí 
agentury podléhá předchozí konzultaci 
s dotčenými regulačními orgány a 
žadatelem.

Or. de

Odůvodnění

Agentura by před přijetím rozhodnutí měla konzultovat regulační orgány i plynárenské 
podniky. Výsledky postupu typu „open season“ by měly představovat podklad pro přidělení 
kapacity třetím osobám, pokud tyto osoby závazně projevily svůj zájem o kapacitu, která je 
tímto postupem nabízena. Tento závazný zájem v současné době ještě nikdo neprojevil, což 
však investorům ztěžuje spolehlivé plánování.

Pozměňovací návrh 324
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimka se může vztahovat ke kapacitě 
nové infrastruktury nebo stávající 
infrastruktury s významně zvýšenou 
kapacitou, nebo k jejím částem.

Výjimka se může vztahovat ke kapacitě 
nové infrastruktury nebo stávající 
infrastruktury s významně zvýšenou 
kapacitou, nebo také pouze k jejím 
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jednotlivým částem.

Or. de

Odůvodnění

Agentura by před přijetím rozhodnutí měla konzultovat regulační orgány i plynárenské 
podniky. Výsledky postupu typu „open season“ by měly představovat podklad pro přidělení 
kapacity třetím osobám, pokud tyto osoby závazně projevily svůj zájem o kapacitu, která je 
tímto postupem nabízena. Tento závazný zájem v současné době ještě nikdo neprojevil, což 
však investorovi ztěžuje spolehlivé plánování.

Pozměňovací návrh 325
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při rozhodování o udělení výjimky musí 
být v každém jednotlivém případě 
posouzena potřeba stanovit podmínky 
ohledně délky trvání výjimky a 
nediskriminačního přístupu k 
infrastruktuře. Při rozhodování o těchto 
podmínkách se zejména zohlední 
dodatečná kapacita, která má být 
vybudována, nebo změny stávající 
kapacity, časový horizont projektu a 
vnitrostátní podmínky.

Při rozhodování o udělení výjimky musí 
být v každém jednotlivém případě 
posouzena potřeba stanovit podmínky 
ohledně délky trvání výjimky a 
nediskriminačního přístupu k 
infrastruktuře. Při rozhodování o těchto 
podmínkách se zejména zohlední doba 
trvání smluv, dodatečná kapacita, která má 
být vybudována, nebo změny stávající 
kapacity, časový horizont projektu a 
vnitrostátní podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná revize článku 22 zvyšuje složitost nových plynárenských podniků, což by mohlo 
zabránit případným investicím. Velké množství pravidel, které je potřeba předem splnit, není 
v souladu s udělováním výjimky z regulovaného přístupu.
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Pozměňovací návrh 326
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při rozhodování o udělení výjimky musí 
být v každém jednotlivém případě 
posouzena potřeba stanovit podmínky 
ohledně délky trvání výjimky a 
nediskriminačního přístupu k 
infrastruktuře. Při rozhodování o těchto 
podmínkách se zejména zohlední 
dodatečná kapacita, která má být 
vybudována, nebo změny stávající 
kapacity, časový horizont projektu a 
vnitrostátní podmínky.

Při rozhodování o udělení výjimky musí 
být v každém jednotlivém případě 
posouzena potřeba stanovit podmínky 
ohledně délky trvání výjimky a 
nediskriminačního přístupu k 
infrastruktuře. Při rozhodování o těchto 
podmínkách se zejména zohlední doba 
trvání smluv, dodatečná kapacita, která má 
být vybudována, nebo změny stávající 
kapacity, časový horizont projektu a 
vnitrostátní podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná revize článku 22 zvyšuje složitost nových plynárenských podniků, což by mohlo 
zabránit případným investicím. Regulační zásah by měl být minimální, pokud projekty zlepšují 
hospodářskou soutěž a pokud jsou zavedena přiměřená pravidla využití nebo prodeje. 
Jakékoli pravomoci přiznané vnitrostátním regulačním orgánům, pokud jde o podmínky 
uplatnitelné v době přijetí konečného rozhodnutí o investici pro nový projekt, by měly 
podléhat jasnému a důkladnému odvolacímu postupu.

Pozměňovací návrh 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při rozhodování o udělení výjimky musí 
být v každém jednotlivém případě 
posouzena potřeba stanovit podmínky 

Při rozhodování o udělení výjimky musí 
být v každém jednotlivém případě 
posouzena potřeba stanovit podmínky 
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ohledně délky trvání výjimky a 
nediskriminačního přístupu k 
infrastruktuře. Při rozhodování o těchto 
podmínkách se zejména zohlední 
dodatečná kapacita, která má být 
vybudována, nebo změny stávající 
kapacity, časový horizont projektu a 
vnitrostátní podmínky.

ohledně délky trvání výjimky a 
nediskriminačního přístupu k 
infrastruktuře. Při rozhodování o těchto 
podmínkách se zejména zohlední doba 
trvání smluv, dodatečná kapacita, která má 
být vybudována, nebo změny stávající 
kapacity, časový horizont projektu a 
vnitrostátní podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná revize článku 22 zvyšuje složitost nových plynárenských podniků, což by mohlo 
zabránit případným investicím.

Pozměňovací návrh 328
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před poskytnutím výjimky stanoví
regulační orgán pravidla a mechanismy
pro správu a přidělování kapacity. Tato 
pravidla musí vyžadovat, aby všichni 
potenciální uživatelé infrastruktury byli 
vyzváni k tomu, aby projevili zájem na 
nasmlouvání kapacity před tím, než je 
kapacita v nové infrastruktuře přidělena, 
a to rovněž pro vlastní potřebu. Regulační 
orgán musí vyžadovat, aby pravidla pro 
řízení překročení kapacity zahrnovala 
povinnost nabídnout nevyužitou kapacitu 
na trhu, a stanoví právo uživatelů 
zařízení, které jim umožní obchodovat se 
jejich smluvními kapacitami na 
sekundárním trhu. Při hodnocení kritérií 
uvedených v odst. 1 písm. a), b) a e) 
tohoto článku zohlední regulační orgán 
výsledky zmíněného postupu přidělování 

Při poskytnutí výjimky může regulační 
orgán stanovit zásady pro správu a 
přidělování kapacity v rozsahu, ve kterém 
toto stanovení nebrání provádění 
dlouhodobých smluv.
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kapacity.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná revize článku 22 zvyšuje složitost nových plynárenských podniků, což by mohlo 
zabránit případným investicím. Velké množství pravidel, které je potřeba předem splnit, není 
v souladu s udělováním výjimky z regulovaného přístupu.

Pozměňovací návrh 329
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před poskytnutím výjimky stanoví
regulační orgán pravidla a mechanismy
pro správu a přidělování kapacity. Tato 
pravidla musí vyžadovat, aby všichni 
potenciální uživatelé infrastruktury byli 
vyzváni k tomu, aby projevili zájem na 
nasmlouvání kapacity před tím, než je 
kapacita v nové infrastruktuře přidělena, 
a to rovněž pro vlastní potřebu. Regulační 
orgán musí vyžadovat, aby pravidla pro 
řízení překročení kapacity zahrnovala 
povinnost nabídnout nevyužitou kapacitu 
na trhu, a stanoví právo uživatelů 
zařízení, které jim umožní obchodovat se 
jejich smluvními kapacitami na 
sekundárním trhu. Při hodnocení kritérií 
uvedených v odst. 1 písm. a), b) a e) 
tohoto článku zohlední regulační orgán 
výsledky zmíněného postupu přidělování 
kapacity.

Při poskytnutí výjimky může regulační 
orgán stanovit zásady pro správu a 
přidělování kapacity v rozsahu, ve kterém 
toto stanovení nebrání provádění 
dlouhodobých smluv.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhovaná revize článku 22 zvyšuje složitost nových plynárenských podniků, což by mohlo 
zabránit případným investicím. Regulační zásah by měl být minimální, pokud projekty zlepšují 
hospodářskou soutěž a pokud jsou zavedena přiměřená pravidla využití nebo prodeje. 
Jakékoli pravomoci přiznané vnitrostátním regulačním orgánům, pokud jde o podmínky 
uplatnitelné v době přijetí konečného rozhodnutí o investici pro nový projekt, by měly 
podléhat jasnému a důkladnému odvolacímu postupu.

Pozměňovací návrh 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před poskytnutím výjimky stanoví
regulační orgán pravidla a mechanismy
pro správu a přidělování kapacity. Tato 
pravidla musí vyžadovat, aby všichni 
potenciální uživatelé infrastruktury byli 
vyzváni k tomu, aby projevili zájem na 
nasmlouvání kapacity před tím, než je 
kapacita v nové infrastruktuře přidělena, 
a to rovněž pro vlastní potřebu. Regulační 
orgán musí vyžadovat, aby pravidla pro 
řízení překročení kapacity zahrnovala 
povinnost nabídnout nevyužitou kapacitu 
na trhu, a stanoví právo uživatelů 
zařízení, které jim umožní obchodovat se 
jejich smluvními kapacitami na 
sekundárním trhu. Při hodnocení kritérií 
uvedených v odst. 1 písm. a), b) a e) 
tohoto článku zohlední regulační orgán 
výsledky zmíněného postupu přidělování 
kapacity.

Při poskytnutí výjimky může regulační 
orgán stanovit zásady pro správu a 
přidělování kapacity v rozsahu, ve kterém 
toto stanovení nebrání provádění 
dlouhodobých smluv.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná revize článku 22 zvyšuje složitost nových plynárenských podniků, což by mohlo 
zabránit případným investicím. Velké množství pravidel, které je potřeba předem splnit, není 
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v souladu s udělováním výjimky z regulovaného přístupu.

Pozměňovací návrh 331
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavce 4 a 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před poskytnutím výjimky stanoví 
regulační orgán pravidla a mechanismy pro 
správu a přidělování kapacity.

Před poskytnutím výjimky stanoví 
regulační orgán pravidla a mechanismy pro 
správu a přidělování kapacity, které 
mohou být v době, kdy je infrastruktura 
z uplatňování uvedených ustanovení 
vyjmuta, v případě nutnosti změněny, aby 
se přizpůsobily hospodářským a tržním 
požadavkům.

Tato pravidla musí vyžadovat, aby všichni 
potenciální uživatelé infrastruktury byli 
vyzváni k tomu, aby projevili zájem na 
nasmlouvání kapacity před tím, než je 
kapacita v nové infrastruktuře přidělena, a 
to rovněž pro vlastní potřebu. Regulační 
orgán musí vyžadovat, aby pravidla pro 
řízení překročení kapacity zahrnovala 
povinnost nabídnout nevyužitou kapacitu 
na trhu, a stanoví právo uživatelů zařízení, 
které jim umožní obchodovat se jejich 
smluvními kapacitami na sekundárním 
trhu. Při hodnocení kritérií uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) tohoto článku 
zohlední regulační orgán výsledky 
zmíněného postupu přidělování kapacity.

Tato pravidla musí vyžadovat, aby všichni 
potenciální uživatelé infrastruktury byli 
vyzváni k tomu, aby projevili zájem na 
nasmlouvání kapacity před tím, než je 
kapacita v nové infrastruktuře přidělena, a 
to rovněž pro vlastní potřebu. Regulační 
orgán musí vyžadovat, aby pravidla pro 
řízení překročení kapacity zahrnovala 
povinnost nabídnout nevyužitou kapacitu 
na trhu, a stanoví právo uživatelů zařízení, 
které jim umožní obchodovat se jejich 
smluvními kapacitami na sekundárním 
trhu. Při hodnocení kritérií uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) tohoto článku 
zohlední regulační orgán výsledky 
zmíněného postupu přidělování kapacity 
tam, kde třetí osoby závazně projevily svůj 
zájem.

Or. de

Odůvodnění

Agentura by před přijetím rozhodnutí měla konzultovat regulační orgány i plynárenské 
podniky. Výsledky postupu typu „open season“ by měly představovat podklad pro přidělení 
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kapacity třetím osobám, pokud tyto osoby závazně projevily svůj zájem o kapacitu, která je 
tímto postupem nabízena. Tento závazný zájem v současné době ještě nikdo neprojevil, což 
však investorovi ztěžuje spolehlivé plánování.

Pozměňovací návrh 332
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před poskytnutím výjimky stanoví 
regulační orgán pravidla a mechanismy pro 
správu a přidělování kapacity. Tato 
pravidla musí vyžadovat, aby všichni 
potenciální uživatelé infrastruktury byli 
vyzváni k tomu, aby projevili zájem na 
nasmlouvání kapacity před tím, než je 
kapacita v nové infrastruktuře přidělena, a 
to rovněž pro vlastní potřebu. Regulační 
orgán musí vyžadovat, aby pravidla pro 
řízení překročení kapacity zahrnovala 
povinnost nabídnout nevyužitou kapacitu 
na trhu, a stanoví právo uživatelů zařízení, 
které jim umožní obchodovat se jejich 
smluvními kapacitami na sekundárním 
trhu. Při hodnocení kritérií uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) tohoto článku 
zohlední regulační orgán výsledky 
zmíněného postupu přidělování kapacity.

Před poskytnutím výjimky stanoví 
regulační orgán pravidla a mechanismy pro 
správu a přidělování kapacity. Tato 
pravidla musí vyžadovat, aby všichni 
potenciální uživatelé infrastruktury byli 
vyzváni k tomu, aby projevili zájem na 
nasmlouvání kapacity před tím, než je 
kapacita v nové infrastruktuře přidělena, a 
to rovněž pro vlastní potřebu. Přidělovací 
postup nesmí zvýšit relativní váhu 
dominantního dodavatele, ledaže je 
přiměřeně pokryta celková poptávka 
třetích stran po kapacitě. V této věci 
rozhodne regulační orgán. Regulační 
orgán musí vyžadovat, aby pravidla pro 
řízení překročení kapacity zahrnovala 
povinnost nabídnout nevyužitou kapacitu 
na trhu, a stanoví právo uživatelů zařízení, 
které jim umožní obchodovat se jejich 
smluvními kapacitami na sekundárním 
trhu. Při hodnocení kritérií uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) tohoto článku 
zohlední regulační orgán výsledky 
zmíněného postupu přidělování kapacity.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky by měly zajistit uspokojení všech účastníků trhu v rozumné míře a zabránit upevnění 
dominantního postavení.
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Pozměňovací návrh 333
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před poskytnutím výjimky stanoví
regulační orgán pravidla a mechanismy pro 
správu a přidělování kapacity. Tato 
pravidla musí vyžadovat, aby všichni 
potenciální uživatelé infrastruktury byli 
vyzváni k tomu, aby projevili zájem na 
nasmlouvání kapacity před tím, než je 
kapacita v nové infrastruktuře přidělena, a 
to rovněž pro vlastní potřebu. Regulační 
orgán musí vyžadovat, aby pravidla pro 
řízení překročení kapacity zahrnovala 
povinnost nabídnout nevyužitou kapacitu 
na trhu, a stanoví právo uživatelů zařízení, 
které jim umožní obchodovat se jejich 
smluvními kapacitami na sekundárním 
trhu. Při hodnocení kritérií uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) tohoto článku 
zohlední regulační orgán výsledky 
zmíněného postupu přidělování kapacity.

Před poskytnutím výjimky může regulační 
orgán stanovit pravidla a mechanismy pro 
správu a přidělování kapacity. Tato 
pravidla mohou vyžadovat, aby všichni 
potenciální uživatelé infrastruktury byli 
vyzváni k tomu, aby projevili zájem na 
nasmlouvání kapacity před tím, než je 
kapacita v nové infrastruktuře přidělena, a 
to rovněž pro vlastní potřebu. Regulační 
orgán může vyžadovat, aby pravidla pro 
řízení překročení kapacity zahrnovala 
povinnost nabídnout nevyužitou kapacitu 
na trhu, a může stanovit právo uživatelů 
zařízení, které jim umožní obchodovat se 
jejich smluvními kapacitami na 
sekundárním trhu. Při hodnocení kritérií 
uvedených v odst. 1 písm. a), b) a e) tohoto 
článku může regulační orgán zohlednit
výsledky zmíněného postupu přidělování 
kapacity.

Or. en

Odůvodnění

Postupy typu „open season“ (nebo srovnatelné postupy) jsou významným nástrojem pro 
posuzování potřeb trhu, pokud jde o velikost projektu a následné přidělování kapacit, avšak 
mohou znamenat náklady, které ohrožují proveditelnost některých projektů. Pokud se 
vnitrostátní regulační orgány domnívají, že by postupy typu „open season“ ohrozily 
proveditelnost projektu, nesmí po investorovi projektu požadovat provedení těchto postupů.
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Pozměňovací návrh 334
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Regulační orgán předá Komisi kopii 
každé žádosti o výjimku neprodleně po 
jejím obdržení. Příslušný orgán Komisi 
neprodleně oznámí rozhodnutí společně se 
všemi důležitými informacemi, které se k 
němu vztahují. Tyto informace mohou být 
předloženy v úhrnné podobě, což Komisi 
umožní přijmout podložené rozhodnutí. 
Tyto informace obsahují zejména

4. Regulační orgán předá Komisi kopii 
každé žádosti o výjimku neprodleně po 
jejím obdržení. Příslušný orgán Komisi 
neprodleně oznámí rozhodnutí společně se 
všemi důležitými informacemi, které se k 
němu vztahují. Tyto informace mohou být 
předloženy v úhrnné podobě, což Komisi 
umožní přijmout podložené rozhodnutí, v 
němž může být v případě rozhodnutí 
agentury vydaných podle odstavce 3 
posouzen pouze jejich dopad na pravidla 
hospodářské soutěže Společenství. Tyto 
informace obsahují zejména

Or. en

Odůvodnění

CEER vítá návrh přiznat ACER rozhodovací pravomoc o výjimkách, avšak tato rozhodnutí by 
neměla podléhat přezkumu Komise, s výjimkou souladu s pravidly hospodářské soutěže. 
ACER by měla být způsobilá přijímat nezávislá rozhodnutí o relevantnosti výjimek 
v jednotlivých případech bez kontroly Komise.

Pozměňovací návrh 335
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) přesné důvody, na jejichž základě 
regulační orgán výjimku udělil, včetně 
finančních údajů odůvodňujících potřebu 

(a) přesné důvody, na jejichž základě 
regulační orgán výjimku udělil či zamítl, 
společně s odkazem na konkrétní článek, 
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výjimky; o který se rozhodnutí opírá, včetně 
finančních údajů odůvodňujících potřebu 
výjimky;

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgán by měl mít povinnost uvádět důvody nejen pro udělení výjimky, 
ale i pro její zamítnutí Odůvodnění ve spojení s konkrétními články, a nejen s výjimkou 
obecně, lépe vyjasní úvahy vnitrostátního regulačního orgánu.

Pozměňovací návrh 336
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) přesné důvody, na jejichž základě 
regulační orgán výjimku udělil, včetně 
finančních údajů odůvodňujících potřebu 
výjimky;

(a) přesné důvody s uvedením konkrétních 
článků, na jejichž základě regulační orgán 
výjimku udělil, včetně finančních údajů 
odůvodňujících potřebu výjimky;

Or. en

Odůvodnění

U každého článku jsou možné důvody pro výjimku zcela odlišné. Měly by být udělovány pouze 
přísně nezbytné výjimky, a proto by každá z nich měla být odůvodněna zvlášť a ukázat 
například mechanismy, kterými výjimka zlepšuje hospodářskou soutěž nebo je nezbytná pro 
životaschopnost infrastruktury.

Pozměňovací návrh 337
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 odst. 4 písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) provedenou analýzu dopadu udělení 
výjimky na hospodářskou soutěž a řádné 
fungování vnitřního trhu s plynem;

(b) provedenou analýzu dopadu udělení 
výjimky na hospodářskou soutěž a řádné 
fungování vnitřního trhu s plynem, 
zejména důvody uvádějící konkrétní 
články, na jejichž základě výjimka zlepší 
hospodářskou soutěž;

Or. en

Odůvodnění

U každého článku jsou možné důvody pro výjimku zcela odlišné. Měly by být udělovány pouze 
přísně nezbytné výjimky, a proto by každá z nich měla být odůvodněna zvlášť a ukázat 
například mechanismy, kterými výjimka zlepšuje hospodářskou soutěž nebo je nezbytná pro 
životaschopnost infrastruktury.

Pozměňovací návrh 338
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ea) pravidla pro řízení kapacity, která 
byla vytvořena.“

Or. en

Odůvodnění

Vložení písmena ea) více vyjasní úkoly vnitrostátního regulačního orgánu. 
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Pozměňovací návrh 339
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ea) pokud se výjimka vztahuje na 
propojovací vedení, dodatečnou kapacitu 
otevřenou pro přístup třetích stran, která 
je přínosem pro volné obchodování na 
evropském vnitřním trhu.“

Or. en

Odůvodnění

U veškeré nové infrastruktury je prvkem, který je skutečným přínosem pro hospodářskou 
soutěž, kapacita nebo služby otevřené třetím stranám, ostatní prvky jsou přínosem pouze pro 
jeden podnik.

Pozměňovací návrh 340
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do dvou měsíců po obdržení oznámení 
může Komise přijmout rozhodnutí 
ukládající regulačnímu orgánu, aby 
rozhodnutí o udělení výjimky změnil nebo 
zrušil. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení oznámení. Pokud si Komise 
vyžádá doplňující informace, může být 
tato dvouměsíční lhůta prodloužena o dva 
měsíce. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení úplných doplňujících informací. 
Tato dvouměsíční lhůta může být rovněž 
prodloužena se společným souhlasem 

5. Do dvou měsíců po obdržení oznámení 
může Komise přijmout rozhodnutí 
ukládající regulačnímu orgánu, aby 
rozhodnutí o udělení výjimky změnil nebo 
zrušil. Nachází-li se příslušná 
infrastruktura na území více než jednoho 
členského státu, přezkoumání rozhodnutí 
agentury Komisí se nevyžaduje.
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Komise a regulačního orgánu. Nejsou-li 
požadované informace poskytnuty ve 
lhůtě stanovené v žádosti, považuje se 
oznámení za vzaté zpět, ledaže před 
uplynutím uvedené lhůty je lhůta buď 
prodloužena se společným souhlasem 
Komise a regulačního orgánu, nebo 
regulační orgán v řádně odůvodněném 
prohlášení informuje Komisi, že považuje 
oznámení za úplné.
Regulační orgán do čtyř týdnů naplní 
rozhodnutí Komise o změně nebo zrušení 
rozhodnutí o výjimce a uvědomí o tom 
Komisi.
Komise zabezpečí zachování důvěrnosti 
informací, které mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu.
Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala výstavba 
infrastruktury, a po pěti letech, pokud v té 
době ještě infrastruktura nebyla uvedena do 
provozu. 

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala výstavba 
infrastruktury, a po pěti letech, pokud v té 
době ještě infrastruktura nebyla uvedena do 
provozu. 

Or. de

Odůvodnění

Původní znění směrnice zbytečně prodlužuje postup udělování výjimky a zatěžuje investora 
příliš velkým množstvím právních a regulačních rizik. Úzké omezení doby trvání 
rozhodovacího postupu k udělení výjimky Komisí je nepřípustné, neboť ve většině členských 
států vedou vnitrostátní plánovací a stavební předpisy k průtahům mezi plánováním a stavbou 
infrastruktury v délce 13 – 15 let.

Pozměňovací návrh 341
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do dvou měsíců po obdržení oznámení 
může Komise přijmout rozhodnutí 
ukládající regulačnímu orgánu, aby 
rozhodnutí o udělení výjimky změnil nebo 
zrušil. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení oznámení. Pokud si Komise 
vyžádá doplňující informace, může být tato 
dvouměsíční lhůta prodloužena o dva 
měsíce. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení úplných doplňujících informací. 
Tato dvouměsíční lhůta může být rovněž 
prodloužena se společným souhlasem 
Komise a regulačního orgánu. Nejsou-li 
požadované informace poskytnuty ve lhůtě 
stanovené v žádosti, považuje se oznámení 
za vzaté zpět, ledaže před uplynutím 
uvedené lhůty je lhůta buď prodloužena se 
společným souhlasem Komise a 
regulačního orgánu, nebo regulační orgán v 
řádně odůvodněném prohlášení informuje 
Komisi, že považuje oznámení za úplné.

5. Do dvou měsíců po obdržení oznámení 
může Komise přijmout rozhodnutí 
ukládající regulačnímu orgánu, aby 
rozhodnutí o udělení výjimky změnil nebo 
zrušil. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení oznámení. Pokud si Komise 
vyžádá doplňující informace, může být tato 
měsíční lhůta prodloužena o dva měsíce. 
Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení úplných doplňujících informací. 
Nejsou-li požadované informace 
poskytnuty ve lhůtě stanovené v žádosti, 
považuje se oznámení za vzaté zpět, ledaže 
před uplynutím uvedené lhůty je lhůta buď 
prodloužena se společným souhlasem 
Komise a regulačního orgánu, nebo 
regulační orgán v řádně odůvodněném 
prohlášení informuje Komisi, že považuje 
oznámení za úplné.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do dvou měsíců po obdržení oznámení 
může Komise přijmout rozhodnutí 
ukládající regulačnímu orgánu, aby 
rozhodnutí o udělení výjimky změnil nebo 
zrušil. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení oznámení. Pokud si Komise 
vyžádá doplňující informace, může být tato 
dvouměsíční lhůta prodloužena o dva 
měsíce. Tato lhůta začíná prvním dnem po 

5. Do dvou měsíců po obdržení oznámení 
může Komise přijmout rozhodnutí 
ukládající regulačnímu orgánu, aby 
rozhodnutí o udělení výjimky změnil nebo 
zrušil. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení oznámení. Pokud si Komise 
vyžádá doplňující informace, může být tato 
dvouměsíční lhůta prodloužena o dva 
měsíce. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
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obdržení úplných doplňujících informací. 
Tato dvouměsíční lhůta může být rovněž 
prodloužena se společným souhlasem 
Komise a regulačního orgánu. Nejsou-li 
požadované informace poskytnuty ve lhůtě 
stanovené v žádosti, považuje se oznámení 
za vzaté zpět, ledaže před uplynutím 
uvedené lhůty je lhůta buď prodloužena se 
společným souhlasem Komise a 
regulačního orgánu, nebo regulační orgán v 
řádně odůvodněném prohlášení informuje
Komisi, že považuje oznámení za úplné.

obdržení úplných doplňujících informací. 
Tato dvouměsíční lhůta může být rovněž 
prodloužena se společným souhlasem 
Komise a regulačního orgánu. Nejsou-li 
požadované informace poskytnuty před 
uplynutím takto prodloužené lhůty, nebo
lhůta nebyla před jejím uplynutím dále
prodloužena se společným souhlasem 
Komise a regulačního orgánu, nebo 
regulační orgán v řádně odůvodněném 
prohlášení neinformuje Komisi, že 
považuje oznámení za úplné, považuje se 
nicméně oznámení za úplné.

Or. it

Odůvodnění

Princip, že rozhodnutí o výjimce by mělo být považováno za vzaté zpět, pokud vnitrostátní 
orgán nepředloží Komisi v řádné lhůtě požadovanou dokumentaci, je neudržitelný. Pokud by 
byl zachován, byl by povolovací postup nejistější, neboť by dokumentace musela být 
předkládána třetími osobami, nad nimiž by žadatel o výjimku neměl žádnou kontrolu.

Pozměňovací návrh 343
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do dvou měsíců po obdržení oznámení 
může Komise přijmout rozhodnutí 
ukládající regulačnímu orgánu, aby 
rozhodnutí o udělení výjimky změnil nebo 
zrušil. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení oznámení. Pokud si Komise 
vyžádá doplňující informace, může být tato 
dvouměsíční lhůta prodloužena o dva 
měsíce. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení úplných doplňujících informací. 
Tato dvouměsíční lhůta může být rovněž 
prodloužena se společným souhlasem 

5. Do dvou měsíců po obdržení oznámení 
může Komise s ohledem na pravidla 
hospodářské soutěže přijmout s ohledem 
na pravidla hospodářské soutěže
rozhodnutí ukládající regulačnímu orgánu, 
aby rozhodnutí o udělení výjimky změnil 
nebo zrušil. Tato lhůta začíná prvním dnem 
po obdržení oznámení. Pokud si Komise 
vyžádá doplňující informace, může být tato 
dvouměsíční lhůta prodloužena o dva 
měsíce. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení úplných doplňujících informací. 
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Komise a regulačního orgánu. Nejsou-li 
požadované informace poskytnuty ve lhůtě 
stanovené v žádosti, považuje se oznámení 
za vzaté zpět, ledaže před uplynutím 
uvedené lhůty je lhůta buď prodloužena se 
společným souhlasem Komise a 
regulačního orgánu, nebo regulační orgán v 
řádně odůvodněném prohlášení informuje 
Komisi, že považuje oznámení za úplné.

Tato dvouměsíční lhůta může být rovněž 
prodloužena se společným souhlasem 
Komise a regulačního orgánu. Nejsou-li 
požadované informace poskytnuty ve lhůtě 
stanovené v žádosti, považuje se oznámení 
za vzaté zpět, ledaže před uplynutím 
uvedené lhůty je lhůta buď prodloužena se 
společným souhlasem Komise a 
regulačního orgánu, nebo regulační orgán v 
řádně odůvodněném prohlášení informuje 
Komisi, že považuje oznámení za úplné.

Or. en

Odůvodnění

CEER vítá návrh přiznat ACER rozhodovací pravomoc o výjimkách, avšak tato rozhodnutí by 
neměla podléhat přezkumu Komise, s výjimkou týkající se souladu s pravidly hospodářské 
soutěže. ACER by měla být způsobilá přijímat nezávislá rozhodnutí o relevantnosti výjimek 
v jednotlivých případech bez kontroly Komise.

Pozměňovací návrh 344
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala 
výstavba infrastruktury, a po pěti letech, 
pokud v té době ještě infrastruktura 
nebyla uvedena do provozu.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala 
výstavba infrastruktury, a po pěti letech, 
pokud v té době ještě infrastruktura 
nebyla uvedena do provozu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Větší infrastrukturní projekty, jako jsou propojení vedení, zařízení LNG nebo skladovací 
zařízení, mají obvykle dlouhou dobu realizace (například vzhledem ke složitému plánovacímu 
a povolovacímu postupu) a snadno mohou překročit lhůty stanovené v navrhovaném znění. 
Uplatňování ustanovení o lhůtách, které mění podmínky pro schválenou investici, tak přinese 
další významné riziko pro plynárenské podniky, které již nesou vysokou míru rizika, čímž 
vytvoří další překážky.

Pozměňovací návrh 346
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala 
výstavba infrastruktury, a po pěti letech, 
pokud v té době ještě infrastruktura 
nebyla uvedena do provozu.

Jsou stanoveny transparentní a přísné 
odvolací postupy vůči rozhodnutím 
o výjimce regulačního orgánu vydaným 
na základě tohoto článku. Podmínky pro 
udělení výjimky podle tohoto článku nelze 
změnit zpětně, aniž by se na tom dohodly 
všechny dotčené strany.
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Or. en

Pozměňovací návrh 347
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala výstavba 
infrastruktury, a po pěti letech, pokud v té 
době ještě infrastruktura nebyla uvedena do 
provozu.

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti, pokud nezačala 
výstavba infrastruktury do dvou let od 
vydání veškerých nezbytných rozhodnutí a 
povolení vnitrostátních nebo regionálních 
orgánů. Rozhodnutí Komise pozbývá 
platnosti i tehdy, pokud infrastruktura 
nebyla do pěti let od vydání veškerých 
nezbytných vnitrostátních a regionálních 
rozhodnutí a povolení uvedena do 
provozu. Zpozdí-li se výstavba větších 
infrastruktur z důvodu nepředvídatelných 
okolností, je investor povinen nahlásit to 
příslušnému regulačnímu orgánu a může 
požádat o přiměřené prodloužení výše 
uvedených lhůt.

Or. de

Odůvodnění

Původní znění směrnice zbytečně prodlužuje postup udělování výjimky a zatěžuje investora 
příliš velkým množstvím právních a regulačních rizik. Úzké omezení doby trvání 
rozhodovacího postupu k udělení výjimky Komisí je nepřípustné, neboť ve většině členských 
států vedou vnitrostátní plánovací a stavební předpisy k průtahům mezi plánováním a stavbou 
infrastruktury v délce 13 – 15 let.
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Pozměňovací návrh 348
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala 
výstavba infrastruktury, a po pěti letech, 
pokud v té době ještě infrastruktura nebyla 
uvedena do provozu.

Rozhodnutí Komise o výjimce pozbývá 
platnosti, pokud infrastruktura nebyla 
uvedena do provozu pět let od vydání 
veškerých nezbytných vnitrostátních a 
regionálních rozhodnutí a povolení.
Zpozdí-li se výstavba větších infrastruktur 
z důvodu nepředvídatelných okolností, je 
investor povinen nahlásit to příslušnému 
regulačnímu orgánu a může požádat 
o přiměřené prodloužení výše uvedených 
lhůt.

Or. en

Odůvodnění

Investice do větších infrastrukturních projektů je obrovskými rizikem pro investory. Ztráta 
výjimky po vydání rozhodnutí Komise doprovází nepředvídatelná nejistota, zda budou 
vyžadována další povolení na místní nebo dokonce regionální úrovni. Výstavba infrastruktury 
by dále mohla být zpožděna kvůli technickým nebo topografickým problémům. Tyto problémy 
je nutné řešit přiměřeným způsobem a měly by být předmětem diskuse s dotčenými 
regulačními orgány.

Pozměňovací návrh 349
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala 

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
se přezkoumá po pěti letech.
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výstavba infrastruktury, a po pěti letech,
pokud v té době ještě infrastruktura 
nebyla uvedena do provozu.

Or. en

Odůvodnění

Větší infrastrukturní projekty, jako jsou propojení vedení, zařízení LNG nebo skladovací 
zařízení, mají obvykle dlouhou dobu realizace (například vzhledem ke složitému plánovacímu 
a povolovacímu postupu) a snadno mohou překročit lhůty stanovené v navrhovaném znění. 
Uplatňování ustanovení o navrhovaných lhůtách, které mění podmínky pro schválenou 
investici, tak přidá další významné riziko pro plynárenské podniky, které již nesou vysokou 
míru rizika, čímž vytvoří další překážky.

Pozměňovací návrh 350
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala výstavba 
infrastruktury, a po pěti letech, pokud v té 
době ještě infrastruktura nebyla uvedena 
do provozu.

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po pěti letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala výstavba 
infrastruktury. Tuto lhůtu může Komise 
prodloužit, pokud lze prokázat, že i přes 
veškeré přiměřené úsilí o započetí 
výstavby existovaly zvláštní důvody pro 
zpoždění.

Or. en

Odůvodnění

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce by neměl být časově omezen. Provozovatelé sítí 
velmi často nejsou schopni uskutečnit projekt podle plánovaného harmonogramu z důvodů, 
které nemohou ovlivnit (např. žaloba k soudu v souvislosti s požadavky na povolení v rámci 
hodnocení vlivů na životní prostředí).
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Pozměňovací návrh 351
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala výstavba 
infrastruktury, a po pěti letech, pokud v té 
době ještě infrastruktura nebyla uvedena 
do provozu.

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po pěti letech od jeho
přijetí, pokud do té doby nezačala výstavba 
infrastruktury, ledaže investor prokáže, že 
toto zpoždění je způsobeno třetí osobou 
mimo jeho kontrolu. Komise při výkonu 
svých pravomocí podle tohoto článku 
provede předběžné konzultace 
s agenturou. 

Or. en

Odůvodnění

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce by měl být omezen pouze pětiletou lhůtou, neboť 
velké infrastrukturní programy potřebují více než dva roky na vypracování. Souhlas 
s rozhodnutím o výjimce nepozbývá platnosti ani pokud výstavba nezačala do pěti let 
z důvodů na straně třetí osoby.

Pozměňovací návrh 352
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala výstavba 
infrastruktury, a po pěti letech, pokud v té 
době ještě infrastruktura nebyla uvedena do 
provozu.

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po třech letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala výstavba 
infrastruktury, a po sedmi letech, pokud v 
té době ještě infrastruktura nebyla uvedena 
do provozu.
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Or. ro

Odůvodnění

Dokončení projektu s rozsáhlou infrastrukturou v plynárenském odvětví, která vede přes 
několik zemí, může obecně trvat déle než pět let. Z toho vyplývá, že pětiletá lhůta pro pozbytí 
platnosti rozhodnutí o výjimce v případě neuvedení do provozu je nepřiměřeně krátká.

Pozměňovací návrh 353
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala výstavba 
infrastruktury, a po pěti letech, pokud v té 
době ještě infrastruktura nebyla uvedena do 
provozu.

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce 
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala výstavba 
infrastruktury, a po pěti letech, pokud v té 
době ještě infrastruktura nebyla uvedena do 
provozu, ledaže nezapočetí výstavby nebo 
případně provozu infrastruktury je 
důsledkem okolností mimo kontrolu 
osoby, jíž byla výjimka udělena.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je zjevně žádoucí, aby osoby, jimž byla udělena výjimka, vystavěly infrastrukturu, pro 
niž byla výjimka udělena, rychle po tomto udělení, představovalo by automatické ukončení 
platnosti výjimky z důvodu nezapočetí výstavby infrastruktury nebo komerčního provozu 
v důsledku okolností mimo kontrolu investora velké riziko pro případné investory do takové 
infrastruktury. Tento pozměňovací návrh odstraní překážku pro investice.
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Pozměňovací návrh 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5a. Podmínky pro udělení výjimky podle 
tohoto článku nelze změnit zpětně, aniž by 
se na tom dohodly všechny dotčené 
strany.“

Or. en

Odůvodnění

Podmínky pro udělení výjimky by neměly být měněny zpětně, aniž by se na tom dohodly 
všechny strany zapojené do udělení výjimky (držitel výjimky, vnitrostátní regulační orgán 
a Komise).

Pozměňovací návrh 355
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může přijmout pokyny 
k uplatňování podmínek uvedených 
v odstavci 1 a ke stanovení postupu pro 
uplatňování odstavců 4 a 5. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Vliv Parlamentu má být navrhovaným postupem projednávání ve výborech omezen. Tím by se 
podstatná rozhodnutí vzdálila zákonodárnému postupu. Úprava udělování výjimek týkajících 
se nových infrastruktur z přístupu třetích stran a pravidel o oddělení je příliš důležitá na to, 
aby byla „technická“ nebo „nepodstatná“. Z tohoto důvodu musí být všechny změny, které se 
týkají tohoto článku, projednány v řádném rozhodovacím postupu a nikoli v postupu 
projednání ve výborech.

Pozměňovací návrh 356
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může přijmout pokyny k 
uplatňování podmínek uvedených v 
odstavci 1 a ke stanovení postupu pro 
uplatňování odstavců 4 a 5. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může přijmout pokyny 
k uplatňování podmínek uvedených 
v odstavci 1 a ke stanovení postupu pro 
uplatňování odstavců 4 a 5. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 

6. Komise může změnit pokyny 
k uplatňování podmínek uvedených 
v odstavci 1 a ke stanovení postupu pro 
uplatňování odstavců 4 a 5. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
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doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

doplněním, se změní regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být zajištěno, aby bylo možné schválit pokyny 
v Parlamentu a Radě řádným postupem. Pravomoci přenášené na Komisi je třeba omezit na 
případné nezbytné úpravy.

Pozměňovací návrh 358
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„6a. Komise při výkonu svých pravomocí 
podle tohoto článku provede předběžné 
konzultace s agenturou.“

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc rozhodovat o výjimce o přeshraniční infrastruktuře by neměla být přenesena na 
agenturu, neboť jinak by regulační orgány ze zemí, které nejsou dotčeny, mohly v rámci 
agentury ovlivnit výsledek rozhodnutí o výjimce. Příklady z minulosti ukazují, že vnitrostátní 
regulační orgány často sledují národní zájem. Kromě toho nesmějí být ve světle rozhodnutí 
Soudního dvora ve věci Meroni (9/56, Recueil, s. 133) rozhodovací pravomoci, které zahrnují 
uvážení, svěřovány orgánům, které nejsou stanoveny ve Smlouvách.

Pozměňovací návrh 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V čl. 24 odst. 1 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:
„b) každému oprávněnému zákazníkovi 
usazenému na jejich území, aby byl 
plynárenskými podniky nebo zákazníky
zásobován prostřednictvím přímých 
vedení.

Or. en

Odůvodnění

Plynovod spojující plynárenský podnik s oprávněným zákazníkem může existovat také mezi 
zákazníkem a oprávněným zákazníkem. V tom případě tento zákazník není přímo spojen 
s plynárenskou distribuční soustavou, ale s jiným zákazníkem. Tento pozměňovací návrh 
umožňuje členským státům zajistit, že zákazník, který se nachází mezi distribuční soustavou a 
jiným zákazníkem, není zatížen typickými povinnostmi provozovatelů distribuční soustavy.

Pozměňovací návrh 360
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 a – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pětileté funkční období vnitrostátního regulačního orgánu by mělo být jednou obnovitelné 
vzhledem k dlouhodobé povaze a potřebě stability energetického trhu; jmenování na delší 
funkční období by měla být neobnovitelná.
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Pozměňovací návrh 361
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
dobu o délce nejméně pěti let a nejvýše 
deseti let; jmenování na dobu o délce pěti 
let lze prodloužit pouze jednou, zatímco 
jakékoli delší funkční období není možné 
prodloužit; aby bylo možné vedení z 
funkce odvolat během jeho funkčního 
období, pouze pokud již neplní podmínky 
stanovené v tomto článku nebo se 
dopustilo vážného pochybení.

Or. en

Odůvodnění

Pětileté funkční období vnitrostátního regulačního orgánu by mělo být jednou obnovitelné 
vzhledem k dlouhodobé povaze a potřebě stability energetického trhu; jmenování na delší 
funkční období by měla být neobnovitelná.

Pozměňovací návrh 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
pevně stanovenou dobu, kterou není 
možné prodloužit, o délce nejméně pěti let 
a aby bylo možné jej z funkce odvolat 
během jeho funkčního období, pouze 

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na 
dobu o délce nejméně pěti let a nejvýše 
deseti let; jmenování na dobu o délce pěti 
let lze prodloužit pouze jednou, zatímco 
jakékoli delší funkční období není možné 
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pokud již neplní podmínky stanovené v 
tomto článku nebo se dopustilo vážného 
pochybení.

prodloužit; aby bylo možné vedení z 
funkce odvolat během jeho funkčního 
období, pouze pokud již neplní podmínky 
stanovené v tomto článku nebo se 
dopustilo vážného pochybení.

Or. en

Odůvodnění

Pětileté funkční období vnitrostátního regulačního orgánu by mělo být jednou obnovitelné 
vzhledem k dlouhodobé povaze a potřebě stability energetického trhu; jmenování na delší 
funkční období by měla být neobnovitelná.

Pozměňovací návrh 363
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Funkční období v délce nejméně pěti let by mělo být možné jednou prodloužit o dalších pět let.
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Pozměňovací návrh 364
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Funkční období ve vnitrostátním regulačním orgánu v délce nejméně pěti let by mělo být 
možné jednou prodloužit o dalších pět let, neboť trh s plynem obecně vyžaduje dlouhodobá 
rozhodnutí a určitou stabilitu. Delší funkční období by nemělo být možné prodloužit.

Pozměňovací návrh 365
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) aby byli jeho předsedové a 
místopředsedové jmenováni na pevně 
stanovenou dobu, kterou je možné jednou 
prodloužit, o délce nejméně pěti let a aby 
bylo možné je z funkce odvolat během 
jejich funkčního období, pouze pokud již 
neplní podmínky stanovené v tomto článku 
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pochybení. nebo se dopustili vážného pochybení.

Or. ro

Odůvodnění

K pětiletému jmenování by mělo docházet pouze na úrovni nejvyššího vedení orgánu, tj. 
zpravidla na úrovni předsedů a místopředsedů. V těchto případech by mělo být možné jednou 
funkční období prodloužit. Státním úředníkům by mělo být umožněno pokračovat v jejich 
kariéře v instituci, pokud neexistuje důvod jim v tom zabránit a pokud si nepřejí instituci 
opustit.

Pozměňovací návrh 366
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3a. Komise přijme minimální normy 
transparentnosti a odpovědnosti 
vnitrostátních regulačních orgánů 
prostřednictvím pokynů k zajištění 
úplného a účinného souladu 
vnitrostátních regulačních orgánů 
s odstavci 1 a 2. Tato opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 
odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno účinné otevření vnitřního trhu s elektřinou, musí vnitrostátní regulační 
orgány splňovat minimální normy o transparentnosti a odpovědnosti, které jim umožní účinně 
sledovat trh s elektřinou.
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Pozměňovací návrh 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3a. Komise přijme minimální normy 
transparentnosti a odpovědnosti 
vnitrostátních regulačních orgánů 
prostřednictvím pokynů k zajištění 
úplného a účinného souladu 
vnitrostátních regulačních orgánů 
s odstavci 1 a 2. Tato opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 
odst. 3.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec za odstavec 3 článku 22a směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Pětileté funkční období vnitrostátního regulačního orgánu by mělo být jednou obnovitelné 
vzhledem k dlouhodobé povaze a potřebě stability energetického trhu; jmenování na delší 
funkční období by měla být neobnovitelná.

Pozměňovací návrh 368
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Článek 24 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění svých regulačních úkolů 
specifikovaných v této směrnici přijme 
regulační orgán veškerá přiměřená opatření 

Aby bylo dosaženo cíle zajištění účinné a 
nenarušené hospodářské soutěže při 
zásobování plynem a zajišťování 
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k dosažení těchto cílů: dlouhodobého, účinného a spolehlivého 
provozu sítí se zemním plynem, podléhají 
tyto sítě regulaci. Pokud nejsou k plnění 
úkolů specifikovaných v této směrnici 
příslušné jiné vnitrostátní orgány, 
zejména orgány pro hospodářskou soutěž,
přijme regulační orgán veškerá přiměřená 
opatření k dosažení těchto cílů:

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

b) rozvoj konkurenceschopných a řádně 
fungujících regionálních trhů v rámci 
Společenství k dosažení cíle uvedeného 
v písmenu a) prostřednictvím vhodných 
přeshraničních struktur pro přístup k síti 
a k jejímu využívání;

(c) potlačení omezení bránících 
obchodování se zemním plynem mezi 
členskými státy, mimo jiné rozvoj vhodné 
přeshraniční přepravní kapacity k 
uspokojení poptávky, posilování integrace 
vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku zemního plynu po 
celém Společenství;

(c) rozvoj vhodné přeshraniční přepravní 
kapacity k uspokojení poptávky, posilování 
integrace vnitrostátních trhů ve snaze 
odstranit stávajících omezení obchodu se 
zemním plynem mezi členskými státy
a zaručit takové úrovně propojovacích 
kapacit v rámci regionu nebo případně 
v rámci sousedících regionů, která je 
vhodná pro rozvoj účinné hospodářské 
soutěže;

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

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

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

f) zajištění včasného zapojení uživatelů 
sítě.

Or. de

Odůvodnění

Z logických důvodů by zajištění účinného fungování trhu a účinné hospodářské soutěže mělo 
být umístěno na začátek seznamu úkolů. Přidělení úkolů v oblasti životního prostředí 
představuje v rámci předpisů o vnitřním trhu cizí prvek. Seznam cílů proto musí být vyčištěn. 
Je nutné zvážit, zda by místo toho neměl být do bodů odůvodnění vložen odkaz na zelený 
balíček Komise EU a na další relevantní právní předpisy. 

Pozměňovací návrh 369
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Článek 24 b – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Při plnění svých regulačních úkolů 
specifikovaných v této směrnici přijme 
regulační orgán, pokud k plnění úkolů 
uvedených v této směrnici nejsou
příslušné jiné vnitrostátní orgány, 
zejména orgány pro hospodářskou soutěž,
veškerá přiměřená opatření k dosažení 
těchto cílů:

Or. de

Odůvodnění

Regulační orgány by se měly rovněž zaměřit na zajištění dlouhodobého, účinného a 
spolehlivého provozu plynárenských sítí. Dále je nutné vymezit jejich úkoly vůči úkolům 
orgánů pro hospodářskou soutěž.
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Pozměňovací návrh 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 b – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) podpora – v těsné spolupráci s 
agenturou, regulačními orgány ostatních 
členských států a s Komisí –
konkurenceschopného, bezpečného 
a environmentálně udržitelného vnitřního 
trhu se zemním plynem v rámci 
Společenství a účinné otevření trhu pro 
všechny spotřebitele a dodavatele ve 
Společenství zajištěním, aby z toho 
uživatelé získali co největší prospěch, 
pokud jde o výběr, cenu a kvalitu;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zdůraznit, že by otevření trhu mělo znamenat přínos pro konečné uživatele, a to 
jako pro spotřebitele, tak pro průmyslové uživatele. Otevření trhu by nemělo být cílem samo 
o sobě, ale mělo by skutečně přinášet výhody, pokud jde o výběr, kvalitu a cenu. Tento 
pozměňovací návrh dále upřesňuje, že by se tyto přínosy měly týkat výběru, ceny a kvality 
služeb.

Pozměňovací návrh 371
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 b – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpora – v těsné spolupráci s 
agenturou, regulačními orgány ostatních 
členských států a s Komisí –
konkurenceschopného, bezpečného a 

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

environmentálně udržitelného vnitřního 
trhu se zemním plynem v rámci 
Společenství, účinné otevření trhu pro 
všechny spotřebitele a dodavatele ve 
Společenství a zajištění dlouhodobého, 
účinného a spolehlivého provozu 
plynárenských sítí;

Or. de

Odůvodnění

Regulační orgány by se měly rovněž zaměřit na zajištění dlouhodobého, účinného a 
spolehlivého provozu plynárenských sítí. Dále je nutné vymezit jejich úkoly vůči úkolům 
orgánů pro hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 372
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 b – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) potlačení omezení bránících 
obchodování se zemním plynem mezi 
členskými státy, mimo jiné rozvoj vhodné 
přeshraniční přepravní kapacity k 
uspokojení poptávky, posilování integrace 
vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku zemního plynu po 
celém Společenství;

(c) potlačení regulativních omezení 
bránících obchodování se zemním plynem 
mezi členskými státy, mimo jiné rozvoj 
vhodné přeshraniční přepravní kapacity k 
uspokojení poptávky, posilování integrace 
vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku zemního plynu po 
celém Společenství;

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly usilovat o zrušení regulativních omezení bránících 
obchodování se zemním plynem v celé EU. Ačkoli orgány mohou mít určitý vliv, nemají 
pravomoc rozhodovat o jiných omezeních, např. zákonných či smluvních.



AM\715225CS.doc PE404.544v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 373
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 b – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) potlačení omezení bránících 
obchodování se zemním plynem mezi 
členskými státy, mimo jiné rozvoj vhodné 
přeshraniční přepravní kapacity k 
uspokojení poptávky, posilování integrace 
vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku zemního plynu po 
celém Společenství;

(c) potlačení případných omezení 
bránících obchodování se zemním plynem 
mezi členskými státy, mimo jiné rozvoj 
vhodné přeshraniční přepravní kapacity k 
uspokojení poptávky, posilování integrace 
vnitrostátních trhů a umožnění 
neomezeného toku zemního plynu po 
celém Společenství;

Or. de

Odůvodnění

Regulační orgány by se měly rovněž zaměřit na zajištění dlouhodobého, účinného a 
spolehlivého provozu plynárenských sítí. Dále je nutné vymezit jejich úkoly vůči úkolům 
orgánů pro hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti a aktivní integrace 
obnovitelných zdrojů s velkou kapacitou 
a decentralizované výroby energie, 
adekvátnosti soustavy a výzkumu a inovací 
zaměřených na uspokojení těchto 
požadavků;



AM\715225CS.doc PE404.544v01-00
Externí překlad

CS

horizontu;

Or. en

Odůvodnění

Obnovitelné a decentralizované energie je nutné velmi aktivně podporovat, musí být jasným 
cílem politiky regulačního orgánu.

Pozměňovací návrh 375
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, 
s přihlédnutím k energetické účinnosti, 
adekvátnosti soustavy a výzkumu 
a inovacím zaměřeným na uspokojení 
poptávky a rozvoj inovačních 
obnovitelných a nízkouhlíkových 
technologií, a to jak v krátkodobém, tak 
dlouhodobém horizontu;

Or. en

Odůvodnění

Energetická účinnost, obnovitelné zdroje a nízkouhlíková technologie musí být vnitrostátními 
regulačními orgány zohledněny, avšak není potřeba vkládat výslovnou povinnost jejich 
podpory, která by byla v rozporu s úlohou vnitrostátního regulačního orgánu jako 
hospodářského (a soutěžního) regulátora.
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Pozměňovací návrh 376
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 b – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 b – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„fa) zajištění, že uživatelé získají co 
největší prospěch, pokud jde o výběr, cenu 
a kvalitu.“

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zdůraznit, že by otevření trhu mělo znamenat přínos pro konečné uživatele, a to 
jako pro spotřebitele, tak pro průmyslové uživatele. Otevření trhu by nemělo být cílem samo 
o sobě, ale mělo by skutečně přinášet výhody, pokud jde o výběr, kvalitu a cenu. Tento 
pozměňovací návrh dále upřesňuje, že by se tyto přínosy měly týkat výběru, ceny a kvality 
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služeb.

Pozměňovací návrh 378
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 b – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„fa) zajištění ochrany spotřebitelů, 
zejména těch, kteří jsou považováni za 
zranitelné, jakož i zajištění dostupnosti 
služeb dodávek zemního plynu.“

Or. ro

Odůvodnění

Cílem směrnice je otevření trhu ve snaze nabídnout kvalitnější a dostupnější služby v důsledku 
zvyšující se hospodářské soutěže. Spotřebitel musí být proto v centru pozornosti politik 
regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 379
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulační orgán má následující 
povinnosti:

1. Regulační orgán má, aniž jsou dotčeny 
pravomoci jiných vnitrostátních orgánů, 
následující povinnosti:

Or. de
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Odůvodnění

K vymezení pravomocí regulačních orgánů a orgánů pro hospodářskou soutěž srov. 
odůvodnění k pozměňovacímu návrhu článku 24b.

Pozměňovací návrh 380
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) zajistit, aby provozovatelé přepravní a 
distribuční soustavy, zařízení LNG 
a skladovacích zařízení a případně 
vlastníci soustavy, jakož i jakékoli 
plynárenské podniky plnily své povinnosti 
vyplývající z této směrnice a z dalších 
příslušných právních předpisů 
Společenství, včetně případných
přeshraničních otázek a oddělení;

Or. en

Odůvodnění

Znění je nutné zpřísnit, aby se zdůraznila povinnost regulačních orgánů, pokud jde 
o oddělení, které je klíčovým prvkem třetího balíčku. Výslovné uvedení této povinnosti ve 
spojení s pravděpodobností kontroly agentury v tomto ohledu a vydání formálního stanoviska 
Komise nebo konkrétního vnitrostátního regulačního orgánu pomůže zajistit shodu.

Pozměňovací návrh 381
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Znění je nutné zpřísnit, aby se zdůraznila povinnost regulačních orgánů, pokud jde 
o oddělení, které je klíčovým prvkem třetího balíčku. Provozovatelé zařízení LNG a 
skladovacích zařízení by neměli být vyloučeni.

Pozměňovací návrh 382
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Netýká se českého znění.

Or. de

Odůvodnění

Netýká se českého znění.
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Pozměňovací návrh 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) spolupracovat na přeshraničních 
otázkách s regulačním orgánem nebo 
orgány příslušných členských států a 
agenturou a zajistit, aby provozovatelé 
přenosových nebo přepravních soustav 
vytvářeli společně a nerozdílně 
dostatečnou propojovací kapacitu mezi 
svou přenosovou nebo přepravní 
infrastrukturou s cílem provést účinné 
posouzení celkového trhu a splnit kritéria 
pro bezpečné dodávky plynu, aniž by byly 
diskriminováni dodavatelé v různých 
členských státech;

Or. en

Odůvodnění

Regulatorní kontrola, ať se týká veřejných nebo soukromých provozovatelů přenosových nebo 
přepravních soustav, bude muset zajistit, aby rozhodnutí o investicích a užívání infrastruktury 
rovnocenně zohledňovala výlučně vnitrostátní zákazníky a zákazníky využívající spojené 
soustavy. V tomto ohledu je odst. 1 písm. b) slabý. Je třeba vyjasnit hlavní cíl spolupráce mezi 
vnitrostátními regulačními orgány.

Pozměňovací návrh 384
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) spolupracovat na přeshraničních 
otázkách s regulačním orgánem nebo 
orgány příslušných členských států a 
zajistit, aby mezi přepravními 
infrastrukturami existovala dostatečná 
propojovací kapacita k provedení 
účinného posouzení celkového trhu a ke 
splnění kritérií pro bezpečné dodávky 
plynu, aniž by byly diskriminováni 
dodavatelé v různých členských státech;

Or. en

Odůvodnění

Znění je třeba zpřísnit pro pochopení hlavního cíle této spolupráce, totiž že rozhodnutí 
o investicích a užívání infrastruktury musí rovnocenně zohledňovat vnitrostátní zákazníky 
a zákazníky využívající propojené soustavy.

Pozměňovací návrh 385
Edit Herczog

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla být zapojena do všech přeshraničních činností, aby se zajistila 
transparentní a spravedlivá praxe a dostatečné investice, neměli bychom připustit vytvoření 
mezery v právní úpravě, pokud jde o přeshraniční a regionální trhy.
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Pozměňovací návrh 386
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) zabezpečit, aby nedocházelo k žádným 
vzájemným subvencím mezi přepravními, 
distribučními, skladovacími, LNG a 
dodavatelskými činnostmi;

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

Or. en

Odůvodnění

Znění je nutné zpřísnit, aby se zdůraznila povinnost regulačních orgánů, pokud jde 
o oddělení, které je klíčovým prvkem třetího balíčku. Výslovné uvedení této povinnosti ve 
spojení s pravděpodobností kontroly agentury v tomto ohledu a vydání formálního stanoviska 
Komise nebo konkrétního vnitrostátního regulačního orgánu pomůže zajistit shodu.
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Pozměňovací návrh 388
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) zabezpečit, aby nedocházelo k žádným 
vzájemným subvencím mezi přepravními, 
distribučními, skladovacími, LNG a 
dodavatelskými činnostmi;

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

Or. en

Odůvodnění

Znění je nutné zpřísnit, aby se zdůraznila povinnost regulačních orgánů, pokud jde 
o oddělení, které je klíčovým prvkem třetího balíčku.

Pozměňovací návrh 389
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 odst. 1 písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) přezkoumávat investiční plány 
provozovatelů přepravní soustavy a 
posuzovat ve své výroční zprávě investiční 
plán provozovatelů přepravní soustavy, 
pokud je o jeho soulad s celoevropským 
desetiletým plánem rozvoje sítí uvedeným 
v článku 2c nařízení (ES) č. 1775/2005;

(f) přezkoumávat investiční plány 
provozovatelů přepravní soustavy a 
posuzovat ve své výroční zprávě investiční 
plán provozovatelů přepravní soustavy, 
pokud je o jeho soulad s celoevropským 
desetiletým plánem rozvoje sítí uvedeným 
v článku 2c nařízení (ES) č. 1775/2005; 
investiční plány provozovatelů přepravní 
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soustavy musí zajistit dostatečné 
dovednosti a množství personálu pro 
plnění povinností služby; neplnění 
investičního plánu povede k uložení 
přiměřených sankcí provozovateli 
přepravní soustavy v souladu s pokyny 
stanovenými agenturou;

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány musí odpovídat za zajišťování toho, že desetileté investiční plány obsahují 
ustanovení pro zajištění schopnosti pracovníků plnit jakékoli závazky veřejné služby, 
stanovené v této směrnici. Je potřeba, aby existovaly účinné, přiměřené a odrazující sankce 
vůči plynárenským podnikům pro případ neplnění jakékoli z povinností stanovených v této 
směrnici.

Pozměňovací návrh 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě, 
stanovovat nebo schvalovat normy a 
požadavky na kvalitu služeb a dodávek a 
přezkoumávat výsledky z hlediska kvality 
služeb a dodávek a pravidla pro 
bezpečnost a spolehlivost sítě;

Or. en

Odůvodnění

Některé vnitrostátní regulační orgány již mají povinnost sledovat fungování trhu s elektrickou 
energií, a to i pokud jde o kvalitu dodávek a o služby zákazníkům, pro něž bude mít vyšší 
koherence a transparentnost regulace pozitivní přínos.
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Pozměňovací návrh 391
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě, 
stanovovat nebo schvalovat normy a 
požadavky na kvalitu služeb a dodávek a 
přezkoumávat výsledky z hlediska kvality 
služeb a dodávek a pravidla pro 
bezpečnost a spolehlivost sítě;

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány musí být schopné sledovat kvalitu služby ve spojení s bezpečností a 
spolehlivostí sítě ve snaze zajistit plnění povinností veřejné služby.

Pozměňovací návrh 392
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě, 
stanovovat nebo schvalovat normy a 
požadavky na kvalitu služeb a dodávek a 
přezkoumávat výsledky z hlediska kvality 
služeb a dodávek a pravidla pro 
bezpečnost a spolehlivost sítě;

Or. en
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Odůvodnění

Regulační orgány musí být schopné sledovat kvalitu služby ve spojení s bezpečností a 
spolehlivostí sítě ve snaze zajistit plnění povinností veřejné služby.

Pozměňovací návrh 393
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě, 
stanovovat nebo schvalovat normy a 
požadavky na kvalitu služeb a dodávek a 
přezkoumávat výsledky z hlediska kvality 
služeb a dodávek a pravidla pro 
bezpečnost a spolehlivost sítě;

Or. en

Odůvodnění

Některé vnitrostátní regulační orgány již mají povinnost sledovat fungování trhu s elektrickou 
energií, a to i pokud jde o kvalitu dodávek a o služby zákazníkům, pro něž bude mít vyšší 
koherence a transparentnost regulace pozitivní přínos.

Pozměňovací návrh 394
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(h) sledovat úroveň průhlednosti a zajistit, 
aby provozovatelé přepravní soustavy
dodržovaly povinnost průhlednosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 395
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

h) sledovat úroveň průhlednosti a zajistit, 
aby provozovatelé přepravní soustavy
dodržovaly povinnost průhlednosti;

Or. de

Odůvodnění

K vymezení pravomocí regulačních orgánů a orgánů pro hospodářskou soutěž srov. 
odůvodnění k pozměňovacímu návrhu článku 24b.

Pozměňovací návrh 396
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) sledovat ve spolupráci s orgány pro 
hospodářskou soutěž stupeň otevřenosti 
trhu a hospodářské soutěže na 
velkoobchodní a maloobchodní úrovni, 
včetně burz pro obchodování se zemním 
plynem, cen pro domácnosti, počtu 
případů přechodu k jinému dodavateli, 
počtu případů odpojení a stížností 
domácností v dohodnutém formátu, jakož 
i jakákoli narušení či omezení 
hospodářské soutěže, včetně poskytování 

vypouští se
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relevantních informací a upozorňování
příslušných orgánů pro hospodářskou 
soutěž na veškeré relevantní případy;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

K vymezení pravomocí regulačních orgánů a orgánů pro hospodářskou soutěž srov. 
odůvodnění k pozměňovacímu návrhu článku 24b.
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Pozměňovací návrh 398
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(i) sledovat ve spolupráci s orgány pro 
hospodářskou soutěž stupeň účinné
otevřenosti trhu a hospodářské soutěže na 
velkoobchodní a maloobchodní úrovni, 
včetně burz pro obchodování se zemním 
plynem, cen pro domácnosti, počtu případů 
přechodu k jinému dodavateli, 
přiměřených podmínek pro platbu záloh 
odrážejících skutečný počet případů 
připojení a odpojení, poplatků za údržbu a 
stížností domácností v dohodnutém 
formátu, jakož i jakákoli narušení či 
omezení hospodářské soutěže, včetně 
poskytování relevantních informací a 
upozorňování příslušných orgánů pro 
hospodářskou soutěž na veškeré relevantní 
případy;

Or. en

Odůvodnění

Pověření orgánu ke sledování širšího počtu případů a poplatků je v zájmu širší nabídky pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. i a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ia) sledovat případy restriktivních 
smluvních podmínek, včetně výhradních 
doložek, které mohou zabránit nebo 
omezit možnost spotřebitelů, kteří nejsou 
domácnostmi, uzavřít smlouvu s více než 
jedním dodavatelem současně; 
vnitrostátní regulační orgány případně 
informují o této praxi vnitrostátní orgány 
pro hospodářskou soutěž;“

Or. en

Odůvodnění

Umožnění spotřebitelům, kteří nejsou domácnostmi, zvolit své dodavatele a nebýt omezeni 
výhradními doložkami, pomůže rozvinout hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. 

Pozměňovací návrh 400
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ia) sledovat případy restriktivních 
smluvních podmínek, včetně výhradních 
doložek, které mohou zabránit nebo 
omezit možnost spotřebitelů, kteří nejsou 
domácnostmi, uzavřít smlouvu s více než 
jedním dodavatelem současně; 
vnitrostátní regulační orgány případně 
informují o této praxi vnitrostátní orgány 
pro hospodářskou soutěž;“

Or. en

Odůvodnění

Umožnění spotřebitelům, kteří nejsou domácnostmi, zvolit své dodavatele a nebýt omezeni 
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výhradními doložkami, pomůže rozvinout hospodářskou soutěž na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 401
Britta Thomsen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ia) sledovat případy restriktivních 
smluvních podmínek, včetně výhradních 
doložek, které mohou zabránit nebo 
omezit možnost spotřebitelů, kteří nejsou 
domácnostmi, uzavřít smlouvu s více než 
jedním dodavatelem současně; 
vnitrostátní regulační orgány případně 
informují o této praxi vnitrostátní orgány 
pro hospodářskou soutěž;“

Or. en

Odůvodnění

Umožnění spotřebitelům, kteří nejsou domácnostmi, zvolit své dodavatele a nebýt omezeni 
výhradními doložkami, pomůže rozvinout hospodářskou soutěž na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 402
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ia) sledovat případy restriktivních 
smluvních podmínek, včetně výhradních 
doložek, které mohou zabránit nebo 
omezit možnost spotřebitelů, kteří nejsou 
domácnostmi, uzavřít smlouvu s více než 
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jedním dodavatelem současně; 
vnitrostátní regulační orgány případně 
informují o této praxi vnitrostátní orgány 
pro hospodářskou soutěž;“

Or. en

Odůvodnění

Umožnění spotřebitelům, kteří nejsou domácnostmi, zvolit své dodavatele a nebýt omezeni 
výhradními doložkami, pomůže rozvinout hospodářskou soutěž na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 403
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 4 odst. 1 písm. b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ib) uznávat smluvní volnost s ohledem 
na dlouhodobé smlouvy a možnost 
uzavírat smlouvy o aktivech, které stanoví, 
že tyto smlouvy jsou v souladu se 
stávajícími právními předpisy 
Společenství;“

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba, aby zejména noví účastníci vytvořili novou kapacitu, a dlouhodobé smlouvy se 
zákazníky se základním zatížením by mohly být nezbytné pro zajištění části financování těchto 
investic. Dále musí mít někteří velcí uživatelé energie přístup k dlouhodobým 
a předvídatelným smlouvám o energii, aby zůstali konkurenceschopní s jinými regiony, pokud 
jsou tyto smlouvy dostupné.
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Pozměňovací návrh 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(j) sledovat dobu, jakou podniky zabývající 
se přepravou a distribucí potřebují na 
provedení připojení a oprav, a ukládat 
sankce v souladu s pokyny vydanými 
agenturou, pokud jsou tyto lhůty 
překročeny bez řádného důvodu;

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba, aby existovaly účinné, přiměřené a odrazující sankce vůči plynárenským 
podnikům pro případ neplnění jakékoli z povinností stanovených v této směrnici.

Pozměňovací návrh 405
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(j) sledovat dobu, jakou podniky zabývající 
se přepravou a distribucí potřebují na 
provedení připojení a oprav, a ukládat 
sankce v souladu s pokyny vydanými 
agenturou, pokud jsou tyto lhůty 
překročeny bez řádného důvodu.

Or. en
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Odůvodnění

Aby ustanovení přílohy A účinně chránila spotřebitele, je potřeba, aby byla vynutitelná, a 
regulační orgány musí mít k dispozici účinné, přiměřené a odrazující sankce vůči 
elektroenergetickým podnikům pro případ neplnění jakékoli z povinností stanovených v této 
směrnici.

Pozměňovací návrh 406
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) sledovat a přezkoumávat podmínky 
přístupu ke skladování, skladování v 
potrubí a k jiným pomocným službám 
uvedeným v článku 19;

(k) sledovat podmínky přístupu ke 
skladování, skladování v potrubí a k jiným 
pomocným službám uvedeným v článku 
19;

Or. fr

Odůvodnění

Zatímco rozdíl mezi „sledováním“ a „přezkoumáváním“ není v textu upřesněn, má tento 
dodatek sklon vytvářet právní základ pro konkrétní nové předběžné pravomoci v oblasti 
skladování, skladování v potrubí a jiných pomocných služeb. To je v rozporu s režimem 
sjednaného přístupu třetích osob, který mohou členské státy povolit (čl. 19 odst. 3) Tyto 
neregulované tržní mechanismy pro přístup třetích osob ke skladování povzbuzují investice 
a musí zůstat zachovány. 

Pozměňovací návrh 407
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy veřejné služby 
ve vztahu k zemnímu plynu a ochranu 
ohrožených zákazníků;

Or. en

Odůvodnění

Opatření sociální politiky, jako je například zavedení vysokých standardů univerzální a 
veřejné služby, jsou zejména věcí vlád, a to v míře, ve které nezahrnují regulaci 
maloobchodního trhu. Vnitrostátní regulační orgány by měly tyto standardy sledovat, aby tak 
zajistily přiměřenou úroveň ochrany spotřebitelů elektřiny. 

Pozměňovací návrh 408
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(l) sledovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy veřejné služby 
ve vztahu k zemnímu plynu a ochranu 
ohrožených zákazníků;

Or. en

Odůvodnění

U některých povinností je nutné, aby je splnily nejprve vlády, neboť se sociálními opatřeními 
zabývají více než regulace maloobchodního trhu. Regulační orgány se domnívají, že nejsou 
příslušné k definování sociální politiky. Regulačním orgánům by však měly být svěřeny 
pravomoci k zajištění účinného vymáhání ustanovení přílohy A. Nakonec by mělo být 
vyjasněno, že odpovědnost za uplatňování přílohy A na ochranu spotřebitele spadá do oblasti 
působnosti regulačního orgánu.
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Pozměňovací návrh 409
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(l) sledovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy veřejné služby 
ve vztahu k zemnímu plynu a ochranu 
ohrožených zákazníků;

Or. de

Odůvodnění

U některých povinností je nutné, aby je splnily nejprve vnitrostátní vlády, neboť se sociálními 
opatřeními zabývají více než regulace maloobchodního trhu. Regulační orgány se domnívají, 
že nejsou příslušné k definování sociální politiky.

Pozměňovací návrh 410
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(l) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních orgánů, vysoké 
standardy veřejné služby ve vztahu k 
zemnímu plynu, ochranu ohrožených 
zákazníků a účinnost opatření na ochranu 
spotřebitele stanovených v příloze A;
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Or. de

Odůvodnění

K vymezení pravomocí regulačních orgánů a orgánů pro hospodářskou soutěž srov. 
odůvodnění k pozměňovacímu návrhu článku 24b.

Pozměňovací návrh 411
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(l) na území celé Evropské unie zajišťovat, 
aniž jsou dotčeny pravomoci ostatních 
vnitrostátních regulačních orgánů, rovné a 
transparentní vysoké standardy veřejné 
služby ve vztahu ke spotřebitelům 
zemnímu plynu, včetně domácností, a 
zajišťovat ochranu ohrožených zákazníků a 
účinnost všech opatření na ochranu 
spotřebitele stanovených v příloze A;

Or. en

Odůvodnění

Další vyjasnění povinností orgánu slouží k fungování trhu a v konečném důsledku přináší 
prospěch zákazníkovi.

Pozměňovací návrh 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. l
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby ustanovení přílohy A účinně chránila spotřebitele, je potřeba, aby byla vynutitelná, a 
regulační orgány musí mít k dispozici účinné, přiměřené a odrazující sankce vůči 
elektroenergetickým podnikům pro případ neplnění jakékoli z povinností stanovených v této 
směrnici.

Pozměňovací návrh 413
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby ustanovení přílohy A účinně chránila spotřebitele, je potřeba, aby byla vynutitelná, a 
regulační orgány musí mít k dispozici účinné, přiměřené a odrazující sankce vůči 
elektroenergetickým podnikům pro případ neplnění jakékoli z povinností stanovených v této 
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směrnici.

Pozměňovací návrh 414
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(la) zajistit účinnost a vymahatelnost 
opatření na ochranu spotřebitele 
stanovených v příloze A;“

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby vnitrostátní regulační orgány účinně vymáhaly opatření na ochranu spotřebitele 
stanovená v příloze A.

Pozměňovací návrh 415
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(la) zajistit účinnost opatření na ochranu 
spotřebitele stanovených v příloze A;“

Or. en

Odůvodnění

U některých povinností je nutné, aby je splnily nejprve vlády, neboť se sociálními opatřeními 
zabývají více než regulace maloobchodního trhu. Regulační orgány se domnívají, že nejsou 
příslušné k definování sociální politiky. Regulačním orgánům by však měly být svěřeny 
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pravomoci k zajištění účinného vymáhání ustanovení přílohy A. Nakonec by mělo být 
vyjasněno, že odpovědnost za uplatňování přílohy A na ochranu spotřebitele spadá do oblasti 
působnosti regulačního orgánu.

Pozměňovací návrh 416
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(la) zajistit účinnost opatření na ochranu 
spotřebitele stanovených v příloze A;“

Or. de

Odůvodnění

Regulační orgány by měly být příslušné k zajištění účinného uplatňování předpisů přílohy A. 
Přinejmenším by mělo být vyjasněno, že odpovědnost za uplatňování přílohy A na ochranu 
spotřebitele mají regulační orgány. Proto se navrhuje stanovit tuto povinnost v samostatném 
písmenu (viz následující pozměňovací návrh). 

Pozměňovací návrh 417
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(n) zavést standardizované postupy, pokud 
jde o vztah mezi konečným spotřebitelem 
a dodavatelem nebo distributorem či 
provozovatelem měřící soustavy, které by 
upravovaly alespoň přístup k údajům 
o spotřebě zákazníků, uplatňování 
harmonizovaného formátu pro údaje o 
spotřebě a přístup k údajům podle přílohy 



AM\715225CS.doc PE404.544v01-00
Externí překlad

CS

A písm. h);

Or. en

Odůvodnění

Poskytnutí přístupu ke skutečným údajům o spotřebě je podmínkou pro to, aby zákazníci řídili 
energetickou účinnost, nebo aby mohli učinit srovnání mezi dodavateli. Vzhledem k tomu, že 
regulační orgány již vedou konzultace s dotčenými stranami a že jsou odpovědné za sledování 
maloobchodního trhu s energií, byly by relevantními orgány pro řešení vztahu mezi 
provozovateli distribuční soustavy, dodavateli a zákazníky (včetně pravidel, povinností, 
smluvních ujednání, dohod o výměně údajů a záruk kvality).

Pozměňovací návrh 418
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(n) zajišťovat přístup k údajům o spotřebě 
zákazníků, včetně údajů o cenách 
a veškerých souvisejících výdajích, 
uplatňování snadno srozumitelného
harmonizovaného formátu pro tyto údaje 
o spotřebě, přiměřených podmínek pro 
platbu záloh, odrážejících skutečnou 
spotřebu, a rychlý přístup všech zákazníků
k těmto údajům podle přílohy A písm. h);

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé platí za plyn předem, tj. každý měsíc. Tato platba předem často neodráží 
skutečnou spotřebu spotřebitele. Energetické podniky tak od spotřebitelů dostávají 
bezúročnou půjčku. S novými technologiemi, jako je inteligentní měření, mohou energetické 
podniky požadovat přiměřenější zálohy.
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Pozměňovací návrh 419
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(oa) zajistit transparentnost kolísání 
velkoobchodních cen;“

Or. en

Odůvodnění

Aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny účastníky trhu, musí být dostupné veškeré 
změny velkoobchodních cen.

Pozměňovací návrh 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(oa) stanovovat nebo schvalovat sazby za 
přístup k síti a zveřejňovat metodiku 
používanou pro stanovení těchto sazeb;“

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány musí být schopné stanovovat nebo schvalovat sazby s cílem 
zajistit spravedlivý přístup pro všechny účastníky trhu se zemním plynem a metodika pro 
stanovování těchto sazeb musí být transparentní a zveřejňovaná v souladu s odstavcem 4 
tohoto článku.
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Pozměňovací návrh 421
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(oa) stanovovat nebo schvalovat sazby za 
přístup k síti a zveřejňovat metodiku 
používanou pro stanovení těchto sazeb;“

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány musí být schopné stanovovat nebo schvalovat sazby s cílem 
zajistit spravedlivý přístup pro všechny účastníky trhu se zemním plynem a metodika pro 
stanovování těchto sazeb musí být transparentní a zveřejňovaná v souladu s odstavcem 4 
tohoto článku.

Pozměňovací návrh 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. o b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ob) na nesoutěžních trzích ukládat na 
stanovenou a omezenou dobu cenové 
stropy s cílem chránit spotřebitele proti 
zneužívání trhu; cenové stropy by měly být 
stanoveny na dostatečně vysoké úrovni, 
aby neodrazovaly od vstupu nové subjekty 
a od rozvoje stávající soutěžitele;“

Or. en



AM\715225CS.doc PE404.544v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány musí být schopné ukládat cenové stropy pro podniky s příliš 
velkou tržní silou, avšak tyto stropy musí být dostatečně vysoké, aby neodrazovaly od vstupu 
nové subjekty a od rozvoje stávající soutěžitele a nebránily rozvoji vnitřního trhu s plynem.

Pozměňovací návrh 423
Eluned Morgan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. o b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ob) na nesoutěžních trzích ukládat na 
stanovenou a omezenou dobu cenové 
stropy s cílem chránit spotřebitele proti 
zneužívání trhu; cenové stropy by měly být 
stanoveny na dostatečně vysoké úrovni, 
aby neodrazovaly od vstupu nové subjekty 
a od rozvoje stávající soutěžitele;“

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány musí být schopné ukládat cenové stropy pro podniky s příliš 
velkou tržní silou, avšak tyto stropy musí být dostatečně vysoké, aby neodrazovaly od vstupu 
nové subjekty a od rozvoje stávající soutěžitele a nebránily rozvoji vnitřního trhu s plynem.

Pozměňovací návrh 424
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) sledovat řádné uplatňování kritérií, která
určují, zda se na skladovací zařízení 

p) sledovat řádné uplatňování kritérií, která 
umožní stanovit, zda je přístup ke 
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vztahuje čl. 19 odst. 3, nebo čl. 19 odst. 4 skladovacím zařízením a skladování v 
potrubí technicky nebo hospodářsky 
nezbytný k poskytování účinného přístupu 
k soustavě pro účely dodávek zákazníkům.

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se uvedení do souladu s novými ustanoveními uvedenými v čl. 19 odst. 1, zavádí 
povinnost členských států vymezit a zveřejnit kritéria, která umožní stanovit, zda je přístup ke 
skladovacím zařízením a skladování v potrubí technicky nebo hospodářsky nezbytný k 
poskytování účinného přístupu k soustavě pro účely dodávek zákazníkům.

Pozměňovací návrh 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(pa) zajistit, že struktura sazeb pro 
konečného spotřebitele nepovzbuzuje ke 
spotřebě energie.“

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo povzbuzení energetické účinnosti, měly by být všem spotřebitelům plynu 
zpřístupněny tzv. „progresivní sazby“. Tyto sazby brání „duální“ struktuře sazeb (fixní a 
poměrná platba), při které se energie s narůstající spotřebou zlevňuje. Povinný by měl být 
opačný postup. Jako obecné pravidlo by měly regulační orgány ukládat buď přísně poměrné 
nebo jiné inovativní sazby.
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Pozměňovací návrh 426
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(pa) stanovovat a dodržovat 
transparentní a objektivní kritéria pro 
regulaci vnitřního trhu s plynem.“

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. p b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(pb) zveřejnit postup, který se uplatní 
v případě, že se účastníci trhu chtějí proti 
jejich rozhodnutím odvolat.“

Or. en
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