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Pozměňovací návrh 428
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) aniž je dotčen postup podle čl. 9 odst. 2 
písm. c), ve vztahu k prvnímu desetiletému 
plánu rozvoje sítě schvalovat investiční 
plány a víceletý plán rozvoje sítě 
předkládaný každoročně nezávislým 
provozovatelem soustavy;

(c) aniž je dotčen postup podle čl. 9 odst. 2 
písm. c), ve vztahu k prvnímu desetiletému 
plánu rozvoje sítě schvalovat investiční 
plány a víceletý plán rozvoje sítě 
předkládaný každé dva roky nezávislým 
provozovatelem soustavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

(a) vydávat závazná rozhodnutí týkající se 
plynárenských podniků;

(a) vydávat závazná rozhodnutí týkající se 
provozovatelů sítě;

(b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů se zemním 
plynem a v případě, že nedošlo k porušení 

(b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů se zemním
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pravidel hospodářské soutěže, rozhodnout 
o jakýchkoli vhodných opatřeních, která 
jsou nezbytná a přiměřená pro podporu 
účinné hospodářské soutěže a zajištění 
řádného fungování trhu, včetně programů 
uvolňování kapacit zemního plynu;

plynem;

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

c) vyžadovat od provozovatelů sítě jakékoli 
informace, jež jsou důležité pro plnění jeho 
úkolů;

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

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

e) disponovat vhodnými právy na šetření a 
příslušnými pravomocemi vydávat pokyny 
při řešení sporů podle odstavců 7 a 8;

e) disponovat vhodnými právy na šetření a 
příslušnými pravomocemi vydávat pokyny 
při řešení sporů podle odstavců 7 a 8;

f) schvalovat ochranná opatření uvedená v 
článku 26.

f) schvalovat ochranná opatření uvedená v 
článku 26.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této směrnice je vytvořit rovné podmínky pro soutěžitele v oblasti plynu na trhu EU. Je 
nutné zachovat jasné rozlišení mezi regulačními orgány a úřady pro hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 430
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Netýká se českého znění.
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pravomocemi:

Or. de

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány jsou v návrhu Komise pověřeny postupovat proti energetickým 
podnikům strukturálními opatřeními a oslabit jejich postavení na trhu, i když se tyto podniky 
nedopustily žádného porušení pravidel hospodářské soutěže. Není důvod, aby regulační 
orgány měly právo na zásah spojené s menším množstvím podmínek než úřady na ochranu 
hospodářské soutěže, které byly ke zjišťování porušení hospodářské soutěže původně 
příslušné.

Pozměňovací návrh 431
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy zajistí, aby byly 
regulačním orgánům uděleny pravomoci, 
které jim umožní ve stanoveném rámci
účinně a rychle plnit povinnosti uvedené v 
odstavci 1 a 2. Regulační orgán musí mít 
v rámci stanoveném v souladu 
s vnitrostátní právní úpravou právo:

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby byly 3. Členské státy zajistí, aby byly 



AM\715991CS.doc PE404.589v01-00
Externí překlad

CS

regulačním orgánům uděleny pravomoci, 
které jim umožní účinně a rychle plnit 
povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2. Za 
tímto účelem musí regulační orgán 
disponovat alespoň následujícími 
pravomocemi:

regulačním orgánům uděleny pravomoci, 
které jim umožní účinně a rychle plnit 
povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2. 
Regulační orgán musí mít v rámci 
stanoveném v souladu s vnitrostátní 
právní úpravou právo:

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány by měly odpovídat za zajišťování souladu s právními předpisy ve 
stanoveném rámci (založeném na této směrnici) a v rámci svého vnitrostátního zákonného 
zmocnění.

Pozměňovací návrh 433
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy zajistí, aby byly 
regulačním orgánům uděleny pravomoci, 
které jim umožní ve stanoveném rámci a 
v rámci svého vnitrostátního zákonného 
zmocnění účinně a rychle plnit povinnosti 
uvedené v odstavci 1 a 2. Regulační orgán 
musí disponovat alespoň následujícími 
pravomocemi:

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vydávat závazná rozhodnutí týkající se 
plynárenských podniků;

a) vydávat závazná rozhodnutí týkající se 
provozovatele sítě;

Or. de

Odůvodnění

Opatření by měla být prováděna pouze tehdy, pokud skutečně došlo k porušení pravidel 
regulace. Uvolnění kapacit zemního plynu je nutné zamítnout.

Pozměňovací návrh 435
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vydávat závazná rozhodnutí týkající se 
plynárenských podniků;

a) vydávat závazná rozhodnutí týkající se 
provozovatele sítě;

Or. de

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány jsou v návrhu Komise pověřeny postupovat proti energetickým 
podnikům strukturálními opatřeními a oslabit jejich postavení na trhu, i když se tyto podniky 
nedopustily žádného porušení pravidel hospodářské soutěže. Není důvod, aby regulační 
orgány měly právo na zásah spojené s menším množstvím podmínek než úřady na ochranu 
hospodářské soutěže, které byly ke zjišťování porušení hospodářské soutěže původně 
příslušné.
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Pozměňovací návrh 436
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů se zemním 
plynem a v případě, že došlo k porušení
pravidel regulace, rozhodnout o jakýchkoli 
vhodných opatřeních, která jsou nezbytná a 
přiměřená pro podporu účinného 
provozování sítě;

Or. de

Odůvodnění

Opatření by měla být prováděna pouze tehdy, pokud skutečně došlo k porušení pravidel 
regulace. Uvolnění kapacit zemního plynu je nutné zamítnout.

Pozměňovací návrh 437
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž studie
zaměřené na fungování trhů se zemním 
plynem;
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řádného fungování trhu, včetně programů 
uvolňování kapacit zemního plynu;

Or. de

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány jsou v návrhu Komise pověřeny postupovat proti energetickým 
podnikům strukturálními opatřeními a oslabit jejich postavení na trhu, i když se tyto podniky 
nedopustily žádného porušení pravidel hospodářské soutěže. Není důvod, aby regulační 
orgány měly právo na zásah spojené s menším množstvím podmínek než úřady na ochranu 
hospodářské soutěže, které byly ke zjišťování porušení hospodářské soutěže původně 
příslušné.

Pozměňovací návrh 438
Norbert Glante

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů se zemním 
plynem;

Or. de

Odůvodnění

Vnitrostátním regulačním orgánů se v návrhu Komise přiznává pravomoc postupu proti 
energetickým podnikům prostřednictvím strukturálních opatření, a to podle vlastního uvážení. 
Není důvod, aby tato opatření mohla být přijímána i tehdy, pokud nebyla porušena pravidla 
hospodářské soutěže.
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Pozměňovací návrh 439
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů se zemním 
plynem a navrhovat příslušným orgánům 
vhodná opatření, která jsou nezbytná a 
přiměřená pro podporu účinné hospodářské 
soutěže a zajištění řádného fungování trhu;

Or. fr

Odůvodnění

Při neexistenci jasného rámce pro hospodářskou soutěž by tento návrh dával regulačním 
orgánům neomezenou a nepředvídatelnou pravomoc k intervenci na trhu, která by zasahovala 
do pravomocí vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž. Kromě sporného řešení, které 
představuje uvolňování kapacit zemního plynu (umělé zdroje dodávek, skutečný prodej plynu 
za podmínek odlišných od cílového trhu), by tato pravomoc byla v rozporu s úsilím 
o harmonizaci pravidel vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 440
Alyn Smith

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů se zemním 
plynem a v případě, že nedošlo k porušení 

(b) spolupracovat s vnitrostátním orgánem 
pro hospodářskou soutěž, pokud jde 
o šetření zaměřená na fungování trhů se 
zemním plynem a přijímat jakákoli 
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pravidel hospodářské soutěže, rozhodnout 
o jakýchkoli vhodných opatřeních, která 
jsou nezbytná a přiměřená pro podporu 
účinné hospodářské soutěže a zajištění 
řádného fungování trhu, včetně programů 
uvolňování kapacit zemního plynu;

vhodná opatření, která jsou nezbytná a 
přiměřená pro podporu účinné hospodářské 
soutěže a zajištění řádného fungování trhu;

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány by měly odpovídat za zajišťování souladu s právními předpisy ve 
stanoveném rámci. Měl by existovat průhledný odvolací postup, který by mohl být využit 
v případě zpochybnění zjištění regulačních orgánů. Pravidla hospodářské soutěže by měla být 
vymáhána orgány pro hospodářskou soutěž a nikoli nezávislým regulačním orgánem. Pro 
podporu investic je nutné, aby rámec, v rámci něhož regulační orgány budou působit, byl 
průhledný a jistý.

Pozměňovací návrh 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) spolupracovat s vnitrostátním orgánem 
pro hospodářskou soutěž, pokud jde 
o šetření zaměřená na fungování trhů se 
zemním plynem, a na základě těchto 
šetření a v rámci svého vnitrostátního 
zákonného pověření rozhodnout 
o jakýchkoli vhodných opatřeních, která 
jsou nezbytná a přiměřená pro zajištění 
souladu s povinnostmi podle této směrnice 
nebo veškerými rozhodnutími regulačního 
orgánu nebo agentury;

Or. en

Odůvodnění

Pravidla hospodářské soutěže by měla být vymáhána orgány pro hospodářskou soutěž a 
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nikoli nezávislým regulačním orgánem.

Pozměňovací návrh 442
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů se zemním 
plynem a v případě porušení pravidel
regulace rozhodnout o jakýchkoli 
vhodných opatřeních, která jsou nezbytná a 
přiměřená pro podporu účinného 
provozování rozvodné sítě;

Or. en

Odůvodnění

Pravidla práva hospodářské soutěže na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, která se použijí 
v případě zneužití tržní síly, jsou v zásadě přiměřená a neměla by být obejita navrhovaným 
zněním. Přiměřenost opatření jako obecné pravidlo není požadována. Programy uvolňování 
kapacit zemního plynu by vytvořily trh paralelně s trhy se zásobami plynu, což by snížilo 
likviditu těchto posléze uvedených trhů. Toto pravidlo vytváří velkou nejistotu pro investory.

Pozměňovací návrh 443
Toine Manders

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů se zemním 
plynem a na základě těchto šetření, 
rozhodnout o jakýchkoli vhodných 
opatřeních, která jsou nezbytná a 
přiměřená pro podporu účinné hospodářské 
soutěže a zajištění řádného fungování trhu, 
včetně programů uvolňování kapacit 
zemního plynu;

Or. en

Odůvodnění

Podle většiny soudních systémů v Evropské unii bude soud oprávněn pouze ke kontrole 
procesní správnosti regulačního orgánu při přijímání rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 444
Eluned Morgan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů se zemním 
plynem a v případě, že nedošlo k porušení 
pravidel hospodářské soutěže, rozhodnout 
o jakýchkoli vhodných opatřeních, která 
jsou nezbytná a přiměřená pro podporu 
účinné hospodářské soutěže a zajištění 
řádného fungování trhu, včetně programů 
uvolňování kapacit zemního plynu; zajistit, 
že bude nařízením přírůstkového uvolnění 
kapacit zemního plynu za reálnou cenu 
dosaženo vytvoření skutečného soutěžního 
trhu v rámci Unie tak, aby do roku 2020 
žádný jednotlivý podnik neměl větší než 
20% podíl na žádném relevantním trhu; 
relevantní trh definuje Komise;
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Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že neexistuje dominantní postavení jednoho nebo více subjektů na konkrétním 
trhu, musí mít vnitrostátní regulační orgány pravomoc omezit tržní podíl plynárenského 
podniku na 20 %. Otevře to trhy v členských státech, zejména ty, na kterých mají dominantní 
postavení subjekty, které byly již několikrát uznány vinnými ze zneužití svého postavení, 
a zajistí spravedlivý přístup pro ostatní tržní subjekty. Vzhledem k tomu, že se trhy stále více 
integrují, bude se zeměpisný rozsah trhu zvětšovat, což umožní růst podniku.

Pozměňovací návrh 445
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů se zemním 
plynem a v případě, že nedošlo k porušení 
pravidel hospodářské soutěže, rozhodnout 
o jakýchkoli vhodných opatřeních, která 
jsou nezbytná a přiměřená pro podporu 
účinné hospodářské soutěže a zajištění 
řádného fungování trhu, včetně programů 
uvolňování kapacit zemního plynu; zajistit, 
že bude nařízením přírůstkového uvolnění 
kapacit zemního plynu za reálnou cenu 
dosaženo vytvoření skutečného soutěžního 
trhu v rámci Unie tak, aby do roku 2020 
žádný jednotlivý podnik neměl větší než 
50% podíl na žádném relevantním trhu; 
relevantní trh definuje Komise;

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že neexistuje dominantní postavení jednoho nebo více subjektů na konkrétním 
trhu, musí mít vnitrostátní regulační orgány pravomoc omezit tržní podíl plynárenského 
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podniku na 50%. Otevře to trhy v členských státech, zejména ty, na kterých mají dominantní 
postavení subjekty, které byly již několikrát uznány vinnými ze zneužití svého postavení, 
a zajistí spravedlivý přístup pro ostatní tržní subjekty. Vzhledem k tomu, že se trhy stále více 
integrují, bude se zeměpisný rozsah trhu zvětšovat, což umožní růst podniků.

Pozměňovací návrh 446
Toine Manders

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ba) v případě, že nedochází 
k porušování pravidel hospodářské 
soutěže, přijmout opatření, pokud je méně 
než 20 % přílivu plynu zjištěného na 
vstupních bodech do členského státu nebo 
na relevantní trh je nabídnuto 
velkoobchodnímu trhu průhledným a 
nediskriminačním postupem, např. 
výměnou;“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit přístup nových a menších plynárenských 
podniků a vytvořit větší průhlednost na trhu s plynem a průhlednost cen.

Pozměňovací návrh 447
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) vyžadovat od plynárenských podniků 
jakékoli informace, jež jsou důležité pro 

(c) získat od plynárenských podniků
jakékoli informace, jež jsou důležité pro 
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plnění jeho úkolů; plnění jeho úkolů, včetně odůvodnění 
odmítnutí povolit přístup třetím stranám, 
a jakékoli informace o opatřeních 
nezbytných pro posílení sítě; a případně 
spolupracovat s regulačními orgány 
finančního trhu;

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistila schopnost vnitrostátních regulačních orgánů sledovat fungování trhu se 
zemním plynem, měly by mít možnost získat relevantní informace od plynárenských podniků. 

Pozměňovací návrh 448
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) získat od plynárenských podniků 
jakékoli informace, jež jsou důležité pro 
plnění jeho úkolů, včetně odůvodnění 
odmítnutí povolit přístup třetím stranám, 
a jakékoli informace o opatřeních 
nezbytných pro posílení sítě; a případně 
spolupracovat s regulačními orgány 
finančního trhu;

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistila schopnost vnitrostátních regulačních orgánů sledovat fungování trhu se 
zemním plynem, měly by mít možnost získat relevantní informace od plynárenských podniků. 
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Pozměňovací návrh 449
Alyn Smith

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) v souladu se stávajícími postupy 
členských států pro shromažďování 
informací vyžadovat od plynárenských 
podniků informace, jež jsou důležité pro 
plnění jeho úkolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Alyn Smith

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – úvodní část
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako podle stávajícího regulačního režimu musí mít členské státy možnost zavést 
regulační kontrolu buď nad samotnými sazbami nebo nad metodami stanovování sazeb. 
Kromě toho je pravomoc regulačního orgánu ke stanovení sazeb v rozporu s článkem 19, 
podle kterého je nutné přístup povolit na základě schválených sazeb.

Pozměňovací návrh 452
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup. Tyto sazby musí 
umožňovat provádění nezbytných investic 
do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG;

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu ke skladování 
v potrubí, pokud je to technicky a/nebo 
ekonomicky nezbytné pro poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro dodávky 
zákazníků a k zařízením LNG a sazeb za 
tento přístup. Tyto sazby musí odrážet 
skutečně vzniklé náklady, pokud tyto 
náklady odpovídají nákladům účinného a 
strukturálně srovnatelného provozovatele, 
a musí být průhledný. Musí umožňovat 
provádění nezbytných investic do sítí a 
zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG;

Or. en
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Odůvodnění

Znění písmene a) řeší stávající mezeru ve směrnicích/nařízeních, pokud jde o neexistenci 
požadavku, aby sazby za distribuci odrážely náklady. Navrhované znění rozšiřuje stávající 
ustanovení nařízení o přepravě plynu na distribuci plynu a zařízení LNG (není-li stanoveno 
jinak). Rovněž zařazuje skladování v potrubí do principu regulovaného přístupu třetích stran, 
místo aby měly členské státy možnost volby mezi regulovaných nebo sjednaným přístupem 
třetích stran.

Pozměňovací návrh 453
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup. Tyto sazby musí 
umožňovat provádění nezbytných investic 
do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG;

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup. Tyto sazby musí
odrážet skutečně vzniklé náklady, pokud 
tyto náklady odpovídají nákladům 
účinného a strukturálně srovnatelného 
provozovatele, a musí být průhledný. Musí
umožňovat provádění nezbytných investic 
do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG;

Or. en

Odůvodnění

Znění písmene a) řeší stávající mezeru ve směrnicích/nařízeních, pokud jde o neexistenci 
požadavku, aby sazby za distribuci odrážely náklady.



AM\715991CS.doc PE404.589v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 454
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup. Tyto sazby musí 
umožňovat provádění nezbytných investic 
do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG;

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a metod jejich výpočtu, nebo metod pro 
stanovování nebo schvalování sazeb za 
přepravu a distribuci a jejich sledování, a 
podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup a metod jejich 
výpočtu, nebo metod pro stanovování 
nebo schvalování sazeb za přístup 
k zařízením LNG a jejich sledování. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí a zařízení LNG 
tak, aby díky těmto investicím bylo možné 
zabezpečit rentabilitu sítí a zařízení LNG. 
To by mělo pokrývat zvláštní regulativní 
přístup k novým investicím;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby vnitrostátní regulační orgány odpovídaly za stanovení nebo schválení 
sazeb za přenos a distribuci a příslušných metod, nebo případně metod pro stanovení nebo 
schválení sazeb za přenos a distribuci včetně sledování, jak jsou metody pro stanovení sazeb 
uplatňovány.

Totéž se uplatní pro přístup k zařízením LNG.

Pozměňovací návrh 455
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup. Tyto sazby musí 
umožňovat provádění nezbytných investic 
do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG;

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a metod jejich výpočtu, nebo metod pro 
stanovování nebo schvalování sazeb za 
přepravu a distribuci a jejich sledování, a 
podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup a metod jejich 
výpočtu, nebo metod pro stanovování 
nebo schvalování sazeb za přístup 
k zařízením LNG a jejich sledování. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí a zařízení LNG 
tak, aby díky těmto investicím bylo možné 
zabezpečit rentabilitu sítí a zařízení LNG.
To by mělo pokrývat zvláštní regulativní 
přístup k novým investicím;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby vnitrostátní regulační orgány odpovídaly za stanovení nebo schválení 
sazeb za přenos a distribuci a příslušných metod, nebo případně metod pro stanovení nebo 
schválení sazeb za přenos a distribuci včetně sledování, jak jsou metody pro stanovení sazeb 
uplatňovány. Totéž se uplatní pro přístup k zařízením LNG.

Pozměňovací návrh 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup. Tyto sazby musí 
umožňovat provádění nezbytných investic 
do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a metod jejich výpočtu, nebo metod pro 
stanovování nebo schvalování sazeb za 
přepravu a distribuci a jejich sledování, a 
podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup a metod jejich 
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rentabilitu sítí a zařízení LNG; výpočtu, nebo metod pro stanovování 
nebo schvalování sazeb za přístup 
k zařízením LNG a jejich sledování. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí a zařízení LNG 
tak, aby díky těmto investicím bylo možné 
zabezpečit rentabilitu sítí a zařízení LNG.
To by mělo pokrývat zvláštní regulativní 
přístup k novým investicím;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby vnitrostátní regulační orgány odpovídaly za stanovení nebo schválení 
sazeb za přenos a distribuci a příslušných metod, nebo případně metod pro stanovení nebo 
schválení sazeb za přenos a distribuci včetně sledování, jak jsou metody pro stanovení sazeb 
uplatňovány. Totéž se uplatní pro přístup k zařízením LNG.

Pozměňovací návrh 457
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup. Tyto sazby musí 
umožňovat provádění nezbytných investic 
do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG;

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a metod jejich výpočtu, nebo metod pro 
stanovování nebo schvalování sazeb za 
přepravu a distribuci a jejich sledování, a 
podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup a metod jejich 
výpočtu, nebo metod pro stanovování 
nebo schvalování sazeb za přístup 
k zařízením LNG a jejich sledování. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí a zařízení LNG 
tak, aby díky těmto investicím bylo možné 
zabezpečit rentabilitu sítí a zařízení LNG;

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby vnitrostátní regulační orgány odpovídaly za stanovení nebo schválení: a) 
sazeb za přenos a distribuci a příslušných metod, nebo případně b) metod pro stanovení nebo 
schválení sazeb za přenos a distribuci včetně sledování, jak jsou metody pro stanovení sazeb 
uplatňovány.

Pozměňovací návrh 458
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup. Tyto sazby musí 
umožňovat provádění nezbytných investic 
do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG;

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup a metod jejich 
výpočtu, nebo metod pro stanovování 
nebo schvalování sazeb za přepravu a 
distribuci a jejich sledování. Tyto sazby 
musí umožňovat provádění nezbytných 
investic do sítí a zařízení LNG tak, aby 
díky těmto investicím bylo možné 
zabezpečit rentabilitu sítí a zařízení LNG;

Or. en

Odůvodnění

Průhlednost systému musí být zaručena, aby byl zajištěn přístup pro všechny tržní subjekty, a 
vnitrostátní regulační orgány musí zajistit schopnost účinného plánování.

Pozměňovací návrh 459
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup. Tyto sazby musí 
umožňovat provádění nezbytných investic 
do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG;

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a metod pro jejich výpočet a podmínek 
přístupu k zařízením LNG a sazeb za tento 
přístup, nebo alespoň metod použitých pro 
jejich výpočet. Tyto sazby a metody musí 
umožňovat provádění nezbytných investic 
do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG;

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako podle stávajícího regulačního režimu musí mít členské státy možnost zavést 
regulační kontrolu buď nad samotnými sazbami nebo nad metodami stanovování sazeb. 
Kromě toho je pravomoc regulačního orgánu ke stanovení sazeb v rozporu s článkem 19, 
podle kterého je nutné přístup povolit na základě schválených sazeb.

Pozměňovací návrh 460
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup. Tyto sazby musí 
umožňovat provádění nezbytných investic 
do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG;

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
nebo metod jejich výpočtu a podmínek 
přístupu k zařízením LNG a sazeb za tento 
přístup, nebo metod pro jejich výpočet.
Tyto sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí a zařízení LNG 
tak, aby díky těmto investicím bylo možné 
zabezpečit rentabilitu sítí a zařízení LNG;

Or. en
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Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít nezbytnou flexibilitu pro stanovení nejen sazeb, ale 
také metod pro jejich výpočet.

Pozměňovací návrh 461
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup. Tyto sazby musí 
umožňovat provádění nezbytných investic 
do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG;

(a) připojení a přístup k vnitrostátním 
sítím, včetně sazeb za přepravu a distribuci 
a podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup. Tyto sazby musí 
umožňovat provádění nezbytných investic 
do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG. Sazby 
mohou také stanovit zvláštní regulační 
režim pro nové infrastruktury.

Or. de

Odůvodnění

Metody a/nebo sledování pro účely stanovení nebo schválení sazeb za přepravu a distribuci 
agenturou by měly umožnit nezbytné investice do sítí zařízení LNG.

Pozměňovací návrh 462
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) poskytování vyrovnávacích služeb. (b) poskytování vyrovnávacích služeb, 
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které by mělo v co největší míře odrážet 
náklady a být příjmově neutrální a 
zároveň poskytovat vhodné pobídky pro 
uživatele sítě pro vyrovnávání jejich 
vstupu a odběru plynu. Měly by být 
spravedlivé a nediskriminační a založené 
na objektivních kritériích.

Or. en

Odůvodnění

Znění písmena b) je založeno na pokynech ERGEG pro správnou praxi ve vyrovnávání plynu 
a potvrzuje zásadu, že vyrovnávací činnosti provozovatelů přepravní soustavy by měly být 
všeobecně příjmově neutrální (bylo by možno na ně uplatnit pouze výkonové pobídky).

Pozměňovací návrh 463
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) poskytování vyrovnávacích služeb. (b) poskytování vyrovnávacích služeb, 
které by mělo v co největší míře odrážet 
náklady a být příjmově neutrální a 
zároveň poskytovat vhodné pobídky pro 
uživatele sítě pro vyvážení jejich vstupu a 
odběru plynu. Měly by být spravedlivé a 
nediskriminační a založené na 
objektivních kritériích.

Or. en

Odůvodnění

Znění písmena b) je založeno na pokynech ERGEG pro správnou praxi ve vyrovnávání plynu 
a potvrzuje zásadu, že vyrovnávací činnosti provozovatelů přepravní soustavy by měly být 
všeobecně příjmově neutrální.
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Pozměňovací návrh 464
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ba) poskytování služeb kvality plynu.“

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány musí vedle své úlohy stanovování/schvalování podmínek pro 
připojení a vyrovnávací služby kontrolovat/regulovat poskytování služeb přeměny kvality 
plynu (opět na základě regulovaného přístupu třetích stran), které jinak mohou působit jako 
velké omezení pro nový vstup/hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 465
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ba) poskytování služeb kvality plynu na 
trhu.“

Or. en

Odůvodnění

Podle písmena ba) musí tedy vnitrostátní regulační orgány kontrolovat/regulovat poskytování 
služeb přeměny kvality plynu (opět na základě regulovaného přístupu třetích stran), které 
jinak mohou působit jako velké omezení pro nový vstup/hospodářskou soutěž.
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Pozměňovací návrh 466
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako podle stávajícího regulačního režimu musí mít členské státy možnost zavést 
regulační kontrolu buď v podobě schvalování samotných sazeb nebo nad metodami 
stanovování sazeb.

Pozměňovací návrh 467
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány musí zajistit, aby vyrovnávací činnosti provozovatelů 
přenosových soustav byly prováděny otevřeným a průhledným způsobem, a zajistit tak rovnost 
všech tržních subjektů.

Pozměňovací návrh 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány musí zajistit, aby vyrovnávací činnosti provozovatelů 
přenosových soustav byly prováděny otevřeným a průhledným způsobem, a zajistit tak rovnost 
všech tržních subjektů.

Pozměňovací návrh 469
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít nezbytnou flexibilitu pro stanovení nejen sazeb, ale 
také metod pro jejich výpočet.

Pozměňovací návrh 470
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pobídky pro výzkumné činnosti bez specifického cíle, jak výzkum uplatnit v podnikání 
v oblasti sítí, by neměly být poskytovány prostřednictvím stanovování sazeb. Výzkumné 
činnosti je možné považovat spíše za prostředek než za cíl a při regulaci sazeb v síti by 
pobídky měly být uplatňovány pouze pro cíle, jako je účinnost a integrace trhu.
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Pozměňovací návrh 471
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5a. vnitrostátní regulační orgány sledují 
řízení přetížení v rámci vnitrostátních 
elektroenergetických soustav a 
propojovacího vedení.
Provozovatelé přepravních soustav 
předloží své postupy pro řízení přetížení, 
včetně přidělování kapacity, ke schválení 
vnitrostátním regulačním orgánům. 
Vnitrostátní regulační orgány mohou po 
provozovatelích přepravní soustavy ještě 
před schválením těchto pravidel 
požadovat, aby je změnily.

Or. en
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Odůvodnění

Je potřeba zajistit účinnou koordinaci mezi vnitrostátními regulačními orgány 
v mechanismech pro přidělování kapacity a obecněji v řízení přetížení. Proto je potřeba jasně 
stanovit formální schválení postupů pro řízení přetížení regulačními orgány, aby se zajistilo 
účinné provádění nařízení č. 1228/2003.

Pozměňovací návrh 473
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5a. vnitrostátní regulační orgány sledují 
řízení přetížení v rámci vnitrostátních 
elektroenergetických soustav a 
propojovacího vedení.
Provozovatelé přepravních soustav 
předloží své postupy pro řízení přetížení, 
včetně přidělování kapacity, ke schválení 
vnitrostátním regulačním orgánům. 
Vnitrostátní regulační orgány mohou po 
provozovatelích přepravní soustavy ještě 
před schválením těchto pravidel 
požadovat, aby je změnily.

Or. en

Odůvodnění

Proto je potřeba jasně stanovit formální schválení postupů pro řízení přetížení regulačními 
orgány, aby se zajistilo účinné provádění nařízení č. 1775/2005.

Pozměňovací návrh 474
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Zařízení pro skladování plynu a zařízení LNG nepředstavují monopolistický trh. Regulace 
navíc ohrožuje stávající soutěž a plánované investice do výstavby dodatečných nezbytných 
zařízení pro skladování plynu.

Pozměňovací návrh 475
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Vypuštění výrazu skladovací zařízení, neboť regulace poplatků za skladování brání 
investicím. Zařízení pro skladování plynu nepředstavují monopolistický trh. V této oblasti se 
vytvořil fungující soutěžní trh. Regulace ohrožuje stávající soutěž a plánované investice do 
výstavby dodatečných zařízení pro skladování plynu. Aby byla posílena bezpečnost 
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zásobování v EU, jsou tyto investice nezbytně nutné.

Pozměňovací návrh 476
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo zajištěno soutěžní tržní prostředí a bezpečnost dodávek Unie, neměly by být 
regulační orgány oprávněny ovlivňovat sazby za skladování, neboť se to považuje za škodlivé 
pro investice do plánované nebo dodatečné skladovací kapacity. Skladování není na rozdíl od 
jiných provozovatelů sítí předmětem přirozené monopolistické tržní struktury a jakákoli 
regulace by tudíž narušila hospodářskou soutěž a investice.

Pozměňovací návrh 478
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Regulační orgány mají právo požádat v 
případě potřeby provozovatele 
infrastruktur otevřených systému 
regulovaného přístupu třetích stran podle 
ustanovení článku 18, čl. 19 odst. 4 a 
článku 20, aby změnili podmínky, včetně 
sazeb uvedených v tomto článku, tak, aby 
byly přiměřené a používaly se 
nediskriminačním způsobem.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje vzít v úvahu možnost obsaženou ve směrnici, zavést 
systém přístupu třetích stran neregulovaného za určitých podmínek (pokud je přiznána 
výjimka podle článku 22 nebo pokud členský stát zvolí režim sjednaného přístupu ke 
skladovacím zařízením (čl. 19 odst. 3)).

Pozměňovací návrh 479
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Regulační orgány mají právo požádat v 
případě potřeby provozovatele 
infrastruktur otevřených systému 
regulovaného přístupu třetích stran podle 
ustanovení článku 18, čl. 19 odst. 4 a 
článku 20, aby změnili podmínky, včetně 
sazeb uvedených v tomto článku, tak, aby 
byly přiměřené a používaly se 
nediskriminačním způsobem.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje vzít v úvahu možnost obsaženou ve směrnici, zavést 
systém přístupu třetích stran neregulovaného za určitých podmínek (pokud je přiznána 
výjimka podle článku 22 nebo pokud členský stát zvolí režim sjednaného přístupu ke 
skladovacím zařízením (čl. 19 odst. 3)).

Pozměňovací návrh 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Regulační orgány mají právo požádat v 
případě potřeby provozovatele přepravní 
soustavy, skladovacího zařízení, zařízení 
LNG a distribuční soustavy, aby změnili 
podmínky uvedené v tomto článku, tak, 
aby byly přiměřené a používaly se 
nediskriminačním způsobem. V případě 
zpoždění, pokud jde o stanovení sazeb za 
přepravu, skladování, LNG a distribuci, 
jsou vnitrostátní regulační orgány 
oprávněny stanovit sazby za přepravu a 
distribuci na předběžném základě a 
rozhodnout o vhodných vyrovnávacích 
opatřeních, pokud se konečné sazby od 
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předběžných sazeb odchýlí.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Regulační orgány mají právo požádat v 
případě potřeby provozovatele přepravní 
soustavy, skladovacího zařízení, zařízení
LNG a distribuční soustavy, aby změnili 
podmínky uvedené v tomto článku, tak, 
aby byly přiměřené a používaly se 
nediskriminačním způsobem. V případě 
zpoždění, pokud jde o stanovení sazeb za 
přepravu, skladování, LNG a distribuci, 
jsou vnitrostátní regulační orgány 
oprávněny stanovit sazby za přepravu a 
distribuci na předběžném základě a 
rozhodnout o vhodných vyrovnávacích 
opatřeních, pokud se konečné sazby od 
předběžných sazeb odchýlí.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít toto oprávnění, aby se zajistilo, že provozovatelé 
přepravních soustav a provozovatelé distribučních soustav přijmou vhodná opatření.

Pozměňovací návrh 482
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako podle stávajícího regulačního režimu musí mít členské státy možnost zavést 
regulační kontrolu buď nad samotnými sazbami nebo nad metodami stanovování sazeb.

Pozměňovací návrh 483
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Měl by existovat způsob, jak podat stížnost na provozovatele skladovacího zařízení.

Pozměňovací návrh 484
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako podle stávajícího regulačního režimu musí mít členské státy možnost zavést 
regulační kontrolu buď nad samotnými sazbami nebo nad metodami stanovování sazeb.

Pozměňovací návrh 485
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Ve velkém počtu členských států jsou zásahy do pravidel hospodářské soutěže věcí orgánů pro 
hospodářskou soutěž. Jiné členské státy naopak i tyto pravomoci svěřily regulačním orgánům. 
Právní úprava v čl. 24c odst. 9 je proto z hlediska právní systematiky chybná.

Pozměňovací návrh 486
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být odůvodněná.

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být odůvodněná, přiměřená a nezbytná a 
musí náležitě zohledňovat názory 
dotčených účastníků trhu, jejich stávající 
smluvní závazky i očekávané náklady 
a přínosy tohoto rozhodnutí, a musí být 
zveřejněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být odůvodněná.

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být náležitě odůvodněná.

Or. en

Odůvodnění

Jazykové vyjasnění je nezbytné pro zajištění nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 488
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být odůvodněná.

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být náležitě odůvodněná.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna nezávislost a integrita vnitrostátních regulačních rozhodnutí, měl by se 
opravnými prostředky zabývat nezávislý a nestranný orgán, jako jsou soudy, nepodléhající 
soukromému nebo politickému vlivu v souladu s čl. 24a odst. 2, který stanoví nezávislost 
regulačních orgánů na jiných veřejných nebo soukromých subjektech, tržních zájmech nebo 
vládách. Pokud bude stížnosti projednávat soud, snáze se dosáhne nezávislosti regulačních 
orgánů na politickém vlivu.

Pozměňovací návrh 490
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Aby byla zajištěna nezávislost regulačních orgánů, měly by být opravné prostředky podávány 
k nezávislému a nestrannému orgánu. To je v souladu s ustanoveními čl. 24a odst. 2 
o nezávislosti regulačních orgánů na jakémkoli veřejném nebo soukromém podniku, tržních 
zájmech nebo vládách. Vzhledem k tomu že o odvolání proti rozhodnutí regulačního orgánu 
rozhodují soudy, je nezávislost těchto rozhodnutí posílena.
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Pozměňovací návrh 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

13. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly vhodné mechanismy, v 
jejichž rámci má strana, které se rozhodnutí 
vnitrostátního regulačního orgánu týká, 
právo podat opravný prostředek k orgánu, 
který je na zúčastněných stranách 
nezávislý. Je nutné zajistit možnost 
odvolání jak proti obsahu rozhodnutí, tak 
proti uplatněnému postupu.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 492
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Pravomoc navrhovaná Komisí k přijímání pokynů „regulativním postupem s kontrolou“ 
výrazně omezuje oprávnění Parlamentu a je ji proto třeba odmítnout.

Pozměňovací návrh 493
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Komise může přijmout pokyny 
ohledně provádění pravomocí popsaných 
v tomto článku ze strany regulačních 
orgánů. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Komise může přijmout pokyny 
ohledně provádění pravomocí popsaných 
v tomto článku ze strany regulačních 
orgánů. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice jejím doplněním, se přijme 

vypouští se
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regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

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. Rozsah přesunu pravomocí vyvolaného postupem 
projednávání ve výborech na Komisi je nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 495
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Komise může přijmout pokyny 
ohledně provádění pravomocí popsaných 
v tomto článku ze strany regulačních 
orgánů. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek 24c odst. 14 je nutno vypustit z toho důvodu, že by příslušné ustanovení přesunulo 
významné pravomoci na Komisi, a to zejména oprávnění stanovit pravomoci regulačních 
orgánů.
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Pozměňovací návrh 496
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Komise může přijmout pokyny 
ohledně provádění pravomocí popsaných v 
tomto článku ze strany regulačních orgánů. 
Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

14. Komise může změnit pokyny ohledně 
provádění pravomocí popsaných v tomto 
článku ze strany regulačních orgánů. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se změní regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 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 497
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Regulační orgány spolupracují 
přinejmenším na regionální úrovni s cílem 
podporovat utváření provozních uspořádání 
vedoucích k zajištění optimálního řízení 
sítě a k účinnému přidělování přeshraniční 
kapacity a s cílem zajistit úroveň 
propojovací kapacity v rámci regionu 
vhodnou pro podporu účinné hospodářské 
soutěže.
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Or. de

Odůvodnění

Pro vytvoření přeshraniční hospodářské soutěže je nutné vytvořit nezbytné infrastrukturní 
podmínky. K tomu patří i dostatečné propojovací kapacity.

Rozhodnutí o rozvoji burz pro obchodování se zemním plynem jakožto volného ústředního 
místa obchodování je výlučně rozhodnutím trhu a v žádném případě ne regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 498
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Regulační orgány spolupracují 
přinejmenším na regionální úrovni s cílem 
podporovat utváření provozních uspořádání 
vedoucích k zajištění optimálního řízení 
sítě, rozvoji společných burz pro 
obchodování se zemním plynem a k 
přidělování přeshraniční kapacity a s cílem 
zajistit minimální úroveň propojovací 
kapacity v rámci regionu umožňující 
rozvoj účinné hospodářské soutěže. Každé 
rozhodnutí regulačního orgánu, které 
brání integraci trhů se zemním plynem na 
regionální úrovni, je nutné oznámit 
Komisi a Agentuře pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 499
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Odůvodnění

Regulační orgány musí být příslušnými vnitrostátními právními předpisy oprávněny uzavírat 
smlouvy s jinými regulačními orgány v EU, aby se tak podpořila spolupráce a větší 
soudržnost.
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Pozměňovací návrh 501
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2a. Vnitrostátní regulační orgány jsou 
oprávněny uzavírat smlouvy s jinými 
regulačními orgány v rámci Unie za 
účelem rozvoje spolupráce v oblasti 
regulace.“

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány musí mít na základě svých vnitrostátních právních předpisů oprávnění 
uzavírat dohody s ostatními regulačními orgány v EU, aby podpořily větší regulační 
spolupráci a soulad.

Pozměňovací návrh 502
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 d – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

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. 

Pozměňovací návrh 503
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kterýkoli regulační orgán a Komise si 
mohou vyžádat stanovisko agentury k 
tomu, zda je rozhodnutí regulačního 
orgánu v souladu s pokyny uvedenými v 
této směrnici nebo v nařízení (ES) č. 
1775/2005.

1. Kterýkoli regulační orgán a Komise si 
mohou vyžádat stanovisko agentury k 
tomu, zda je rozhodnutí regulačního 
orgánu v souladu s pokyny uvedenými v 
této směrnici nebo v nařízení (ES) č. 
1775/2005.

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

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

3. Pokud regulační orgán, který 
rozhodnutí vydal, nevyhoví stanovisku 
agentury do čtyř měsíců ode dne, kdy jej 
obdržel, uvědomí agentura Komisi.
4. Kterýkoli regulační orgán může Komisi 
uvědomit, má-li za to, že rozhodnutí 
regulačního orgánu není v souladu s 
pokyny uvedenými v této směrnici nebo v 
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nařízení (ES) č. 1775/2005, a to do dvou 
měsíců od dne tohoto rozhodnutí.
5. Pokud Komise do dvou měsíců poté, co 
ji uvědomila agentura v souladu s 
odstavcem 3 nebo regulační orgán v 
souladu s odstavcem 4, nebo z vlastního 
podnětu do tří měsíců ode dne rozhodnutí 
shledá, že dané rozhodnutí regulačního 
orgánu vyvolává vážné pochybnosti z 
hlediska jeho slučitelnosti s pokyny 
uvedenými v této směrnici nebo v nařízení 
(ES) č. 1775/2005, může Komise 
rozhodnout o zahájení řízení. V takovém 
případě vyzve regulační orgán a účastníky 
řízení před regulačním orgánem, aby 
předložili připomínky.
6. Pokud se Komise rozhodla zahájit 
řízení, nejpozději do čtyř měsíců ode dne 
přijetí tohoto rozhodnutí vydá konečné 
rozhodnutí
(a) nevznášet námitky proti rozhodnutí 
regulačního orgánu;
nebo
(b) vyžadující, aby dotčený regulační 
orgán změnil nebo zrušil své rozhodnutí, 
má-li za to, že nebyly dodrženy pokyny.
7. Pokud Komise nepřijala rozhodnutí o 
zahájení řízení nebo konečné rozhodnutí 
ve lhůtách stanovených v odstavcích 5 a 6, 
má se za to, že proti rozhodnutí 
regulačního orgánu nevznesla námitky.
8. Regulační orgán naplní rozhodnutí 
Komise vyžadující změnu či zrušení jeho 
rozhodnutí do dvou měsíců a uvědomí o 
tom Komisi.
9. Komise přijme pokyny, které podrobně 
stanoví postup pro uplatňování tohoto 
článku. Toto opatření, jehož předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Postup stanovený v čl. 24e odst. 3 až 9 by vytvořil systém, ve kterém by Evropská komise 
vydávala konečná a závazná rozhodnutí o výkonu vnitrostátního práva. To narušuje 
pravomoci členských států na výkon vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh 504
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 e – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Zkrácení lhůty.

Pozměňovací návrh 505
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 e – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Komise změní pokyny, které podrobně 
stanoví postup pro uplatňování tohoto 
článku. Toto opatření, jehož předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se změní
regulativním postupem s kontrolou podle 
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čl. 30 odst. 3. 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 506
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu vnitrostátního regulačního 
orgánu, vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž a Komise alespoň po 
dobu pěti let náležité údaje týkající se 
všech transakcí se smlouvami na dodávky 
zemního plynu a deriváty na zemní plyn s 
velkoodběrateli a provozovateli přepravní 
soustavy, jakož i s provozovateli 
skladovacího zařízení a zařízení LNG.

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu příslušných orgánů za účelem 
plnění jejich úkolů alespoň po dobu pěti 
let náležité údaje týkající se všech 
transakcí se smlouvami na dodávky 
zemního plynu a deriváty na zemní plyn s 
velkoodběrateli a provozovateli přepravní 
soustavy, jakož i s provozovateli 
skladovacího zařízení a zařízení LNG.

Or. fr

Odůvodnění

Podmínky pro shromažďování údajů o velkoobchodních smlouvách by měly být jasně 
stanovené a spojené se specifickými úkoly příslušných orgánů. Příslušné orgány mohou 
kromě toho zahrnovat i jiné orgány, než jsou uvedeny v návrhu směrnice.
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Pozměňovací návrh 507
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu vnitrostátního regulačního 
orgánu, vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž a Komise alespoň po 
dobu pěti let náležité údaje týkající se 
všech transakcí se smlouvami na dodávky 
zemního plynu a deriváty na zemní plyn s 
velkoodběrateli a provozovateli přepravní 
soustavy, jakož i s provozovateli 
skladovacího zařízení a zařízení LNG.

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž a Komise alespoň po 
dobu pěti let potřebné údaje týkající se 
všech transakcí se smlouvami na dodávky 
zemního plynu a deriváty na zemní plyn s 
velkoodběrateli a provozovateli přepravní 
soustavy, jakož i s provozovateli 
skladovacího zařízení a zařízení LNG.

Or. de

Odůvodnění

Neexistuje žádný zásadní důvod pro to, aby orgány byly oprávněny zveřejňovat pouze údaje, 
které se netýkají transakcí v oblasti finančních nástrojů. To by diskriminovalo transakce 
v oblasti smluv na dodávky zemního plynu s velkoodběrateli a provozovateli přepravní 
soustavy, jakož i s provozovateli zařízení LNG, a podstatně znevýhodnilo dotčené účastníky 
trhu, což by rovněž vytvářelo významnou překážku pro vstup na trh.

Pozměňovací návrh 508
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu vnitrostátního regulačního orgánu, 
vnitrostátního orgánu pro hospodářskou 

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu vnitrostátního regulačního orgánu, 
vnitrostátního orgánu pro hospodářskou 
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soutěž a Komise alespoň po dobu pěti let 
náležité údaje týkající se všech transakcí se 
smlouvami na dodávky zemního plynu a 
deriváty na zemní plyn s velkoodběrateli a 
provozovateli přepravní soustavy, jakož i 
s provozovateli skladovacího zařízení a 
zařízení LNG.

soutěž a Komise alespoň po dobu tří let 
náležité údaje týkající se všech transakcí se 
smlouvami na dodávky zemního plynu a 
deriváty na zemní plyn s velkoodběrateli a 
provozovateli přepravní soustavy, jakož i 
s provozovateli skladovacího zařízení a 
zařízení LNG.

Or. de

Odůvodnění

Snížení míry byrokracie.

Pozměňovací návrh 509
Alyn Smith

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu vnitrostátního regulačního orgánu, 
vnitrostátního orgánu pro hospodářskou 
soutěž a Komise alespoň po dobu pěti let 
náležité údaje týkající se všech transakcí se 
smlouvami na dodávky zemního plynu a 
deriváty na zemní plyn s velkoodběrateli a 
provozovateli přepravní soustavy, jakož i s 
provozovateli skladovacího zařízení a 
zařízení LNG.

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu vnitrostátního regulačního orgánu, 
vnitrostátního orgánu pro hospodářskou 
soutěž a Komise alespoň po dobu pěti let 
údaje ze smlouvy týkající se všech 
transakcí se smlouvami na dodávky 
zemního plynu a deriváty na zemní plyn s 
velkoodběrateli a provozovateli přepravní 
soustavy, jakož i s provozovateli 
skladovacího zařízení a zařízení LNG.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na údaje o LNG a o skladování jsou široké a překračují požadavky stanovené ve 
stávajících pokynech. Poskytování údajů by mělo být smysluplné a přiměřené a je 
zpochybňována hodnota dalších požadovaných údajů.
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Pozměňovací návrh 510
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 f – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Článek 24 f by měl stanovit pouze rámcové podmínky povinnosti uchovávat údaje a neměl by 
stanovit přesný obsah dotčených informací. K tomu by mělo dojít v rámci příslušných pokynů.

Pozměňovací návrh 511
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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působnosti směrnice 2004/39/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Zveřejňování strategických údajů by bylo v rozporu se zájmem evropských dovozců plynu do 
EU, neboť by poskytlo evropským subjektům, které nejsou producenty, informace o prodejních 
podmínkách jejich konkurentů. Údaje lze sdělovat dotčeným orgánům, ale nesmí být 
zveřejňovány v této podobě (tato opatrnost je ostatně pravidlem pro ostatní hospodářská 
odvětví).

Pozměňovací návrh 512
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

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. Rozsah přesunu pravomocí vyvolaného postupem 
projednávání ve výborech na Komisi je nepřiměřený. Uchovávané údaje představují 
hospodářsky citlivé informace, které by neměly být zveřejněny. Z tohoto důvodu je nutné 
zřetelně rozlišovat mezi zveřejňováním a uchováváním.
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Pozměňovací návrh 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Regulační orgán podává zprávy 
o výsledku svých šetření nebo své žádosti
účastníkům trhu a zároveň zajistí, že se 
nezveřejní informace, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu a 
které se týkají jednotlivých účastníků trhu 
či jednotlivých transakcí.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že je přijímání rozhodnutí vždy průhledné a že je zároveň respektováno 
obchodní tajemství, je nutné odstavec 3 změnit.

Pozměňovací návrh 514
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Regulační orgán může rozhodnout, že 
části těchto informací, které má k dispozici 
od dodavatelských podniků, poskytne 
účastníkům trhu s cílem zlepšit obecnou 
průhlednost, ovšem za podmínky, že se 
nezveřejní informace, které mají z 
obchodního hlediska citlivou povahu a 
které se týkají jednotlivých účastníků trhu 
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spadají do oblasti působnosti směrnice 
2004/39/ES.

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

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být více jasnosti, pokud jde o povahu a účel uvolňovaných informací 
shromažďovaných regulačním orgánem, aby se zabránilo jakémukoli diskrečnímu nebo 
dokonce diskriminačnímu zacházení vnitrostátních regulačních orgánů při zveřejňování 
informací.

Pozměňovací návrh 515
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 f – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K zajištění jednotného uplatňování 
tohoto článku může Komise přijmout 
pokyny vymezující metody a opatření pro 
vedení záznamů, jakož i formu a obsah 
údajů, které mají být uchovávány. Tato 
opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pravomoc navrhovaná Komisí k přijímání pokynů „regulativním postupem s kontrolou“ 
výrazně omezuje oprávnění Parlamentu a je ji proto třeba odmítnout.
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Pozměňovací návrh 516
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 f – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K zajištění jednotného uplatňování 
tohoto článku může Komise přijmout 
pokyny vymezující metody a opatření pro 
vedení záznamů, jakož i formu a obsah 
údajů, které mají být uchovávány. Tato 
opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 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. Rozsah přesunu pravomocí vyvolaného postupem 
projednávání ve výborech na Komisi je nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 517
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 f – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K zajištění jednotného uplatňování 
tohoto článku může Komise přijmout 
pokyny vymezující metody a opatření pro 
vedení záznamů, jakož i formu a obsah 
údajů, které mají být uchovávány. Tato 
opatření, jejichž předmětem je změna 

vypouští se
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jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Toto oprávnění vydávat pokyny není nezbytné, neboť není jasné, jak by tyto podrobnosti 
mohly být určovány v rámci postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 518
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 f – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K zajištění jednotného uplatňování 
tohoto článku může Komise přijmout
pokyny vymezující metody a opatření pro 
vedení záznamů, jakož i formu a obsah 
údajů, které mají být uchovávány. Tato 
opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

4. K zajištění jednotného uplatňování 
tohoto článku může Komise změnit pokyny 
vymezující metody a opatření pro vedení 
záznamů, jakož i formu a obsah údajů, 
které mají být uchovávány. Tato opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se změní regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být zajištěno, aby bylo možné schválit pokyny 
v Parlamentu a Radě řádným postupem. Je třeba zachovat omezení přenášení pravomocí na 
Komisi na případná nezbytná přizpůsobení.
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Pozměňovací návrh 519
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 f – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o transakce s deriváty na 
zemní plyn dodavatelských podniků s 
velkoodběrateli a provozovateli přepravní 
soustavy, jakož i s provozovateli 
skladovacího zařízení a zařízení LNG, 
použije se tento článek pouze poté, co 
Komise přijme pokyny uvedené v odstavci 
4.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že čl. 24f odst. 2 dostatečně jasně popisuje údaje, které se mají uchovávat, 
není nutné žádné další upřesňování v pokynech.

Pozměňovací návrh 520
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 f – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o transakce s deriváty na 
zemní plyn dodavatelských podniků s 
velkoodběrateli a provozovateli přepravní 
soustavy, jakož i s provozovateli 
skladovacího zařízení a zařízení LNG, 
použije se tento článek pouze poté, co 
Komise přijme pokyny uvedené v odstavci 
4.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Vliv Parlamentu má být navrhovaným postupem projednávání ve výborech omezen. Podstatná 
rozhodnutí by se vzdálila zákonodárnému postupu. Konečně toto ustanovení poškozuje 
spolupráci agentury a CESR, neboť agentura a CESR vydávají doporučení o otázce, zda by 
transakce týkající se smluv o dodávkách zemního plynu a jeho derivátů měly podléhat 
požadavkům na průhlednost (zveřejňování) před uskutečněním obchodu a/nebo po něm, 
a pokud ano, v jaké podobě.

Pozměňovací návrh 521
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 f – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o transakce s deriváty na 
zemní plyn dodavatelských podniků 
s velkoodběrateli a provozovateli přepravní 
soustavy, jakož i s provozovateli 
skladovacího zařízení a zařízení LNG, 
použije se tento článek pouze poté, co 
Komise přijme pokyny uvedené v odstavci 
4.

5. Pokud jde o transakce s deriváty na 
zemní plyn dodavatelských podniků 
s velkoodběrateli a provozovateli přepravní 
soustavy, jakož i s provozovateli 
skladovacího zařízení a zařízení LNG, 
použije se tento článek pouze poté, co 
budou přijaty pokyny uvedené v odstavci 
4.

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.
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Pozměňovací návrh 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 24fa

Regulační pravomoci na podporu 
hospodářské soutěže na trhu se zemním 
plynem
1. Aniž je dotčen čl. 24c odst. 3 písm. b), 
uloží vnitrostátní regulační orgány 
uživatelům soustavy, kteří byli označeni za 
subjekty s významnou tržní silou podle 
článku 24h: 
a) povinnost zajistit průhlednost, pokud 
jde o zveřejňování určitých informací, 
jako jsou například informace 
o účetnictví, technické specifikace, určité 
údaje o prodejních smlouvách, 
podmínkách pro dodávky a pro přístup ke 
službám, a ceny;
b) uplatňuje-li uživatel soustavy nerovné 
podmínky vůči svým smluvním stranám, 
pokud jde o tytéž transakce, může 
vnitrostátní regulační orgán uložit 
povinnost rovného zacházení, jako je 
zejména zrušení veškerých důležitých 
smluvních ustanovení, která jsou 
považována za diskriminační, včetně cen, 
platebních lhůt, diskriminačních 
prodejních a nákupních podmínek a 
technik, a zrušení jakéhokoli smluvního 
ustanovení, které podmiňuje uzavření 
smlouvy přijetím jakéhokoli závazku, 
který vzhledem ke své povaze nebo 
obvyklé smluvní praxi netvoří součást 
předmětu smlouvy;
c) znamená-li nedostatek účinné 
hospodářské soutěže, že by uživatel 
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soustavy mohl udržovat ceny na příliš 
nízké nebo vysoké úrovni, může 
vnitrostátní regulační orgán ukládat 
povinnosti týkající se dočasných cenových 
kontrol, včetně povinnosti, aby ceny 
odrážely náklady, a povinnosti týkající se 
nákladového účetnictví a systémů cen. Při 
ukládání povinnosti uplatnit cenový 
mechanismus odrážející náklady by 
cenová kontrola měla být založena na
nákladech vzniklých uživatelům soustavy 
v souvislosti s výrobou a investicemi, 
včetně přiměřené návratnosti těchto 
investic za běžných obchodních podmínek.
2. Vnitrostátní regulační orgány 
uživatelům soustavy s významnou tržní 
silou podle čl. 22h odst. 1 a po provedení 
postupu stanoveného v článku 22h zakáží:
a) ukládat nepřiměřeně vysoké ceny 
konkurentům podniků ve skupině nebo 
podnikům, které tvoří součást vertikálně 
integrovaného podniku ve smyslu článku 
2;
b) stanovovat nepřiměřeně nízké ceny ve 
srovnání s cenami, které ukládají výkonní 
konkurenti;
c) nepřiměřeně upřednostňovat některé 
spotřebitele; nebo
d) neodůvodněně slučovat služby.

3. Stanoví se mechanismus opravných 
prostředků, jímž není dotčen výkon práv 
na opravný prostředek podle právních 
předpisů Společenství a členských států. 
Opravné prostředky nemají odkladný 
účinek.“ 

Or. en

(Vkládá nový čl. 24fa za článek 24f směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

V případě, že vnitrostátní regulační orgán zjistí, že na trhu se zemním plynem má dominantní 
postavení jeden nebo více uživatelů soustavy, měl by tento orgán mít oprávnění ukládat 



AM\715991CS.doc PE404.589v01-00
Externí překlad

CS

opatření, která zajistí, že trh přinese výhody konečným uživatelům a že se zároveň stane více 
konkurenční. Současně by měl být stanoven mechanismus opravných prostředků.

Pozměňovací návrh 523
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 24fa
1. Aniž je dotčen čl. 24c odst. 3 písm. b), 
mohou vnitrostátní regulační orgány 
uložit uživatelům soustavy, kteří byli 
označeni za subjekty s významnou tržní 
sílou podle článku 24h: 
a) povinnost zajistit průhlednost, pokud 
jde o zveřejňování určitých informací, 
jako jsou například informace 
o účetnictví, technické specifikace, určité 
údaje o prodejních smlouvách, 
podmínkách pro dodávky a pro přístup ke 
službám, a ceny;
b) uplatňuje-li uživatel soustavy nerovné 
podmínky vůči svým smluvním stranám, 
pokud jde o tytéž transakce, může 
vnitrostátní regulační orgán uložit 
povinnost rovného zacházení, jako je 
zejména zrušení veškerých důležitých 
smluvních ustanovení, které jsou 
považovány za diskriminační, včetně cen, 
platebních lhůt, diskriminačních 
prodejních a nákupních podmínek a 
technik, a zrušení jakéhokoli smluvního 
ustanovení, které uzavření smlouvy 
podmiňuje přijetím jakéhokoli závazku, 
který vzhledem ke své povaze nebo 
obvyklé smluvní praxi netvoří součást 
předmětu smlouvy;
c) znamená-li nedostatek účinné 
hospodářské soutěže, že by uživatel 
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soustavy mohl udržovat ceny na příliš 
nízké nebo vysoké úrovni, může 
vnitrostátní regulační orgán ukládat 
povinnosti týkající se dočasných cenových 
kontrol, včetně povinnosti, aby ceny 
odrážely náklady, a povinnosti týkajících 
se nákladového účetnictví a systémů cen. 
Při ukládání povinnosti uplatnit cenový 
mechanismus odrážející náklady by 
cenová kontrola měla být založena na 
nákladech vzniklých uživatelům soustavy 
v souvislosti s výrobou a investicemi, 
včetně přiměřené návratnosti těchto 
investic za běžných obchodních podmínek. 
2. Vnitrostátní regulační orgány 
uživatelům soustavy s významnou tržní 
silou podle čl. 22h odst. 1 a po provedení 
postupu stanoveného v článku 22h zakáží:
a) ukládat nepřiměřeně vysoké ceny 
konkurentům podniků ve skupině nebo 
podnikům, které tvoří součást vertikálně 
integrovaného podniku ve smyslu článku 
2;
b) stanovovat nepřiměřeně nízké ceny ve 
srovnání s cenami, které ukládají výkonní 
konkurenti;
c) nepřiměřeně upřednostňovat některé 
spotřebitele; nebo
d) neodůvodněně slučovat služby.
3. Stanoví se mechanismus opravných 
prostředků, jímž není dotčen výkon práv 
na opravný prostředek podle právních 
předpisů Společenství a členských států. 
Opravné prostředky nemají odkladný 
účinek.“ 

Or. en

Odůvodnění

V případě, že vnitrostátní regulační orgán zjistí, že na trhu se zemním plynem má dominantní 
postavení jeden nebo více uživatelů soustavy, měl by tento orgán mít oprávnění ukládat 
opatření, která zajistí, že trh přinese výhody konečným uživatelům a že se zároveň stane více
konkurenční. Současně by měl být stanoven mechanismus opravných prostředků.
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Pozměňovací návrh 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 24fb

Podpora hospodářské soutěže na trhu se 
zemním plynem
1. Vnitrostátní regulační orgány vypracují 
analýzu trhu velkoodběratelů, konečných 
zákazníků a pomocných služeb ve snaze 
určit stupeň účinné hospodářské soutěže 
na relevantním trhu, s cílem podporovat 
účinnou hospodářskou soutěž na trhu se 
zemním plynem, zabránit zneužívání 
dominantního postavení a chránit zájmy 
uživatelů.
2. Pokud hospodářská soutěž na 
kterémkoli ze stanovených trhů neplní 
účinně cíle stanovené v článku 1, 
vypracují vnitrostátní regulační orgány 
analýzu srovnatelnosti postavení uživatele 
soustavy s dominantním postavením, tzn. 
postavením takové hospodářské síly, která 
tomuto uživateli umožňuje jednat do 
značné míry nezávisle na jeho 
konkurentech, zákaznících a konečných 
spotřebitelích. Vnitrostátní regulační 
orgány zveřejní závěry svých analýz na 
svých oficiálních internetových stránkách.
3. Při postupu určování uživatelů soustavy 
s významnou tržní silou vezmou 
vnitrostátní regulační orgány, aniž je 
dotčeno právo Společenství, v úvahu:
a) přítomnost provozovatele uživatele 
soustavy v zeměpisné oblasti konkrétního 
trhu a na úzce spojených trzích, pokud 
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jsou vazby mezi těmito trhy takové, že 
tržní síla na jednom trhu působí na druhý 
trh, čímž je posilována tržní síla 
dotyčného provozovatele;
b) velikost uživatele soustavy a jeho tržní 
podíl;
c) rozsah činností uživatele soustavy a jím 
kontrolovaných společností a rozsah 
činností podniku, který má kontrolu nad 
uživatelem soustavy, vertikální integrací 
a zvláštními charakteristikami určených 
trhů, pokud jde o vazby, diverzifikaci 
výrobků a rozsah zboží a služeb 
nabízených v balíčcích;
d) existenci překážek pro vstup na trh, 
růst a rozvoj;
e) neexistenci nebo nízkou úroveň 
vyvažující kupní síly;
f) neexistenci potenciální hospodářské 
soutěže;
g) úspory z rozsahu a činnosti.

4. Do dvou let od vstupu směrnice .../.../ES 
[kterou se mění směrnice 2003/55/ES 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
zemním plynem] v platnost a každé tři 
roky od předchozího přezkumu vypracují 
vnitrostátní regulační orgány analýzu 
relevantních trhů. Každý provozovatel 
soustavy může požádat o dřívější analýzu 
trhu, pokud se podmínky hospodářské 
soutěže na relevantním trhu od poslední 
analýzy trhu významně změnily a pokud 
závěry uvedené v odstavci 2 byly 
zveřejněny před více než jedním rokem. 
Odmítnutí vypracovat dodatečnou analýzu 
trhu musí být řádně odůvodněno.“

Or. en

(Vkládá nový čl. 24fb za článek 24fa směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Plynárenské odvětví v EU má sklony k problémům v oblasti hospodářské soutěže, vzhledem 
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k vysoké míře koncentrace, vertikální integraci a komplexnosti nabídek. Kromě toho 
strukturální rysy tohoto odvětví – přirozený monopol a skutečnost, že investice tyto rysy mění 
teprve po deseti letech, neumožňují regulačním orgánům zasáhnout v krátké době. Regulační 
orgány by měly mít pravomoc analyzovat trh a určit, zda uživatel soustavy má dominantní 
postavení či nikoli.

Pozměňovací návrh 525
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 24fb

1. Vnitrostátní regulační orgány vypracují 
analýzu trhu velkoodběratelů, konečných 
zákazníků a pomocných služeb ve snaze 
určit stupeň účinné hospodářské soutěže 
na relevantním trhu, s cílem podporovat 
účinnou hospodářskou soutěž na trhu se 
zemním plynem, zabránit zneužívání 
dominantního postavení a chránit zájmy 
uživatelů.
2. Pokud hospodářská soutěž na 
kterémkoli ze stanovených trhů neplní 
účinně cíle stanovené v článku 1, 
vypracují vnitrostátní regulační orgány 
analýzu srovnatelnosti postavení uživatele
soustavy s dominantním postavením, tzn. 
postavením takové hospodářské síly, která 
tomuto uživateli umožňuje jednat do 
značné míry nezávisle na jeho 
konkurentech, zákaznících a konečných 
spotřebitelích. Vnitrostátní regulační 
orgány zveřejní závěry svých analýz na 
svých oficiálních internetových stránkách.
3. Při postupu určování uživatelů soustavy 
s významnou tržní silou vezmou 
vnitrostátní regulační orgány, aniž je 
dotčeno právo Společenství, v úvahu:
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a) přítomnost provozovatele uživatele 
soustavy v zeměpisné oblasti konkrétního 
trhu a na úzce spojených trzích, pokud 
jsou vazby mezi těmito trhy takové, že 
tržní síla na jednom trhu působí na druhý 
trh, čímž je posilována tržní síla 
dotyčného provozovatele;
b) velikost uživatele soustavy jeho tržní 
podíl;
c) rozsah činností uživatele soustavy a jím 
kontrolovaných společností a rozsah 
činností podniku, který má kontrolu nad 
uživatelem soustavy, vertikální integrací 
a zvláštními charakteristikami určených 
trhů, pokud jde o vazby, diverzifikaci 
výrobků a rozsah zboží a služeb 
nabízených v balíčcích;
d) existenci překážek pro vstup na trh, 
růst a rozvoj;
e) neexistenci nebo nízkou úroveň 
vyvažující kupní síly;
f) neexistenci potenciální hospodářské 
soutěže;
g) úspory z rozsahu a činnosti.
4. Do dvou let od vstupu směrnice .../.../ES 
[kterou se mění směrnice 2003/55/ES 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
zemním plynem] v platnost a každé tři 
roky od předchozího přezkumu vypracují 
vnitrostátní regulační orgány analýzu 
relevantních trhů. Každý provozovatel 
soustavy může požádat o dřívější analýzu 
trhu, pokud se podmínky hospodářské 
soutěže na relevantním trhu od poslední 
analýzy trhu významně změnily a pokud 
závěry uvedené v odstavci 2 byly 
zveřejněny před více než jedním rokem. 
Odmítnutí vypracovat dodatečnou analýzu 
trhu musí být řádně odůvodněno.“

Or. en
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Odůvodnění

Plynárenské odvětví v Evropské unii má sklony k problémům v oblasti hospodářské soutěže, 
vzhledem k vysoké míře koncentrace, vertikální integraci a komplexnosti nabídek. Kromě toho 
strukturální rysy tohoto odvětví – přirozený monopol a skutečnost, že investice tyto rysy mění 
teprve po deseti letech, neumožňují regulačním orgánům zasáhnout v krátké době. Regulační 
orgány by stejně jako v odvětví telekomunikací měly mít pravomoc analyzovat trh a určit, zda 
uživatel soustavy má dominantní postavení či nikoli.

Pozměňovací návrh 526
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) V článku 28 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Členské státy, které nejsou přímo 
spojeny s propojenou sítí jiného 
členského státu a které mají pouze 
jednoho hlavního vnějšího dodavatele, se 
mohou odchýlit od článků 4, 7, 9, 23 
nebo 24 této směrnice. Dodavatelský 
podnik, jehož podíl na trhu je vyšší než 
75 %, se považuje za hlavního 
dodavatele. Tato odchylka přestává bez 
dalšího platit v okamžiku, kdy přestane 
platit alespoň jedna z těchto podmínek. 
Každá taková odchylka se oznámí 
Komisi.“

Or. en

Odůvodnění

Členské státy, které nejsou přímo spojeny s propojenou sítí jiného členského státu a které mají 
pouze jednoho hlavního vnějšího dodavatele, by měly mít oprávnění odchýlit se od požadavků 
na oddělení.
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Pozměňovací návrh 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 28 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) V článku 28 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„1a. Estonsko, Lotyšsko a Litva se 
vzhledem k tomu, že jsou izolovanou 
oblastí, která není přímo spojena 
s propojenou sítí jiného členského státu a 
která má pouze jednoho hlavního vnějšího 
dodavatele s výlučnými právy na monopol, 
udělenými smlouvami uzavřenými nebo 
závazky přijatými před 1. květnem 2004, 
a že v současné době nemají žádnou 
fyzickou možnost dodávek od jiného 
dodavatele, mohou odchýlit od článků 7, 
7a, 7b, 7c, 7d a 9. Dodavatelský podnik, 
jehož podíl na trhu je vyšší než 75 %, se 
v této oblasti považuje za hlavního 
dodavatele. Platnost této odchylky uplyne 
automaticky s uplynutím platnosti výše 
uvedených smluv uzavřených s hlavními 
dodavateli nebo závazků přijatých vůči 
těmto dodavatelům před 1. květnem 2004, 
avšak nejpozději 10 let od přijetí směrnice 
.../.../ES [kterou se mění směrnice 
2003/55/ES o společných pravidlech pro 
vnitřní trh se zemním plynem]. Každá 
taková odchylka bude oznámena Komisi.“

Or. en

Odůvodnění

Pobaltská oblast je izolovaným trhem se zemním plynem pouze s jedním vnějším dodavatelem 
a bez spojení s jinými členskými státy. V současné době jsou v platnosti dlouhodobé smlouvy 
zaručující vnějšímu dodavateli výlučná práva na distribuci plynu. Okamžité provedení 
požadavků na oddělení by znamenalo porušení stávajících závazných smluv a vedlo by 
k právním a finančním následkům pro tyto země. Aby se tomu zabránilo, je nutné přiznat 
pobaltským státům odchylku.
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Pozměňovací návrh 528
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) V čl. 31 odst. 3 úvodní části se 
pododstavec 1 nahrazuje tímto:
„3. Nejpozději do pěti let od vstupu 
směrnice .../.../ES [kterou se mění 
směrnice 2003/55/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem] v platnost Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě 
podrobnou zprávu o pokroku při 
vytváření vnitřního trhu se zemním 
plynem. Tato zpráva posoudí zejména:“

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.

Pozměňovací návrh 529
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Příloha A písm. a) se mění takto:
a) měli právo uzavřít se svým 
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poskytovatelem služeb v odvětví 
zemního plynu a případně i s jeho 
provozovatelem distribuční sítě smlouvu, 
která podle relevantnosti pro každou 
jednotlivou smlouvu obsahuje
– totožnost a adresu podniku,
– poskytované služby, nabízenou úroveň 
obchodní a technické kvality […], jakož i 
lhůtu pro přijetí služby.
[…]“

Or. de

(Mění stávající znění přílohy A písm. a) směrnice 2003/55/ES) 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má blíže určit některé pojmy, které se v praxi ukázaly jako nejasné. 
Ke druhé odrážce: Na trhu, který podléhá hospodářské soutěži, je kvalita dodávek základním 
právem. Již ze samotného pojmu „kvalita“ by však mělo být jasné, že se jím rozumí jak 
obchodní, tak technické normy. Téma „počátečního připojení“ je vlastně nevýznamné –
znamená dobu, ve které je nově vytvořené místo poprvé připojeno k distribuční síti.

Pozměňovací návrh 530
Mia De Vits

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) V příloze A se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
„a) měli právo uzavřít se svým 
poskytovatelem služeb v odvětví 
zemního plynu smlouvu, která obsahuje:
– totožnost a adresu dodavatele,

– poskytované služby, nabízenou úroveň 
kvality služeb, jakož i lhůtu pro 
počáteční připojení,
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– případné nabízené druhy služeb 
údržby,
– prostředky, kterými je možné získávat 
aktuální informace o všech 
uplatňovaných sazbách a poplatcích za 
údržbu,
– trvání smlouvy, podmínky, za nichž je 
možné služby nebo smlouvu obnovit 
nebo zrušit, existence práva na bezplatné
odstoupení od smlouvy,
– všechny náhrady a odškodnění, které 
se uplatňují na smluvní službu 
v případě, že není dodržena úroveň 
kvality, včetně nesprávného nebo 
zpožděného účtování,
– způsob započetí postupů pro řešení 
sporů v souladu s písmenem f), a
– informaci o jasném oznamování práv 
spotřebiteli prostřednictvím internetových 
stránek účtovacích a elektrárenských 
podniků.“

Or. en

Odůvodnění

Kvalita služeb a průhlednost jsou zásadními právy na soutěžním trhu.

Pozměňovací návrh 531
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) V příloze A se druhá odrážka 
písmena a) nahrazuje tímto:
„– poskytované služby, nabízenou 
úroveň obchodní a technické kvality 
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služeb, jakož i lhůtu pro aktivaci služby,“

Or. en

Odůvodnění

„Úrovně kvality služby“ by měly být upřesněny tak, že se týkají jak obchodních, tak 
technických norem. „Lhůta pro počáteční připojení“ příliš zužuje normu a měla by být 
rozšířena na všechna připojení.

Pozměňovací návrh 532
Mia De Vits

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 c (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16c) V příloze A se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
„b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní 
podmínky a informace o svém právu na 
odstoupení v případě jejího vypovědění. 
Poskytovatelé služeb svým zákazníkům 
přímo a včas oznamují každé zvýšení 
poplatků, nejpozději jedno běžné 
zúčtovací období poté, co zvýšení 
nabude účinku průhledným a 
srozumitelným způsobem. Členské státy 
zajistí, aby zákazníci mohli svobodně 
odstupovat od smluv, pokud nesouhlasí s 
novými podmínkami, které jim oznámil 
jejich poskytovatel služeb v odvětví 
zemního plynu;“

Or. en

(Stejné znění jako znění přílohy A písm. b) směrnice 2003/55/ES, vkládá se „průhledným a 
srozumitelným způsobem“)
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Odůvodnění

Průhlednost je pro soutěžní trh nezbytná.

Pozměňovací návrh 533
Mia De Vits

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 d (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16d) V příloze A se písmeno c) nahrazuje 
tímto:
„c) dostávali průhledné, nezávislé
informace o uplatňovaných cenách a 
sazbách a o standardních podmínkách 
týkajících se přístupu a používání služeb 
v odvětví zemního plynu na vnitrostátní 
úrovni a na úrovni Společenství;“

Or. en

(Stejné znění jako znění přílohy A písm. c) směrnice 2003/55/ES, vkládá se „na vnitrostátní 
úrovni a na úrovni Společenství“)

Odůvodnění

Tato informace zlepší hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 534
Mia De Vits

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 e (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) V příloze A se písmeno d) nahrazuje 
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tímto:
„d) jim byla poskytována široká nabídka 
způsobů plateb, které nesmí 
diskriminovat zranitelné zákazníky. [...] 
Obecné podmínky musí být korektní a 
průhledné. Poskytují se v jasném a 
srozumitelném jazyce. Zákazníci jsou 
chráněni před nepoctivými a 
zavádějícími způsoby prodeje, včetně 
mimosmluvních překážek uložených 
obchodníkem;“

Or. en

(Stejné znění jako znění přílohy A písm. d) směrnice 2003/55/ES, vkládá se „, které nesmí 
diskriminovat zranitelné zákazníky“ a „včetně mimosmluvních překážek uložených 

obchodníkem“)

Odůvodnění

Zranitelní zákazníci vyžadují zvláštní ochranu.

Pozměňovací návrh 535
Mia De Vits

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 f (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16f) V příloze A se písmeno f) nahrazuje 
tímto:
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„f) měli prospěch z průhledných, 
jednoduchých a levných postupů pro 
vyřizování stížností. Takové postupy 
umožňují, aby spory byly vyřešeny 
spravedlivě a pohotově do tří měsíců, a v 
odůvodněných případech zabezpečují 
systém odškodnění nebo náhrady. Tyto 
postupy my se měly, kdykoli-je to 
možné, řídit zásadami stanovenými v 
doporučení Komise 98/257/ES;“

Or. en

(Stejné znění jako znění přílohy A písm. f) směrnice 2003/54/ES, vkládá se „do tří měsíců“)

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli být zastoupeni subjektem nezávislým na vnitrostátním regulačním 
orgánu, vládě a dodavatelích elektřiny.

Pozměňovací návrh 536
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

h) mohli snadno přejít k novému 
dodavateli. Pokud přechod vyžaduje 
informace od dodavatele, měřené údaje 
nebo profil běžné spotřeby, zajistí členské 
státy jejich bezplatnou dostupnost pro 
všechny podniky, které mají přístup 
k těmto údajům povolen. Strana 
odpovídající za správu údajů je povinna 
tyto údaje podniku vydat. Členské státy 
zajistí existenci dohodnutého formátu pro 
tyto údaje a postupu, jakým dodavatelé a 
spotřebitelé budou mít k těmto údajům 
přístup. Za tuto konkrétní službu nesmějí 
být spotřebiteli účtovány žádné další 
zvláštní poplatky;



AM\715991CS.doc PE404.589v01-00
Externí překlad

CS

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se zaměřuje na zajištění přímé dostupnosti všech údajů nezbytných pro 
proces výměny pro nového dodavatele. Dodavatelé nemusí mít nezbytně licenci, a vzhledem k 
tomu, že měřené informace potřebuje obvykle nový dodavatel, měl by systém výměny 
vyžadovat, aby byly údaje spíše než dodavateli předány řádně oprávněným třetím měřícím 
podnikům. Na soutěžním trhu nebudou nakonec zákazníkům účtovány žádné další náklady.

Pozměňovací návrh 537
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

h) mohli snadno přejít k novému 
dodavateli. Pokud přechod vyžaduje 
informace od dodavatele, měřené údaje 
nebo profil běžné spotřeby, zajistí členské 
státy jejich bezplatnou dostupnost pro 
všechny podniky, které mají přístup 
k těmto údajům povolen. Strana 
odpovídající za správu údajů je povinna 
tyto údaje podniku vydat. Členské státy 
zajistí existenci dohodnutého formátu pro 
tyto údaje a postupu, jakým dodavatelé a 
spotřebitelé budou mít případně k těmto 
údajům přístup. Za tuto konkrétní službu 
nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné 
další zvláštní poplatky;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se zaměřuje na zajištění přímé dostupnosti všech údajů nezbytných pro 
proces výměny pro nového dodavatele, spíše než na požadavek, aby systémy zákazníkovi 
takové údaje podávaly. Na soutěžním trhu nebudou nakonec zákazníkům účtovány žádné další 
náklady. Cílem změny znění je vyjasnit záměr.
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Pozměňovací návrh 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

h) měli k dispozici aktuální údaje o své 
spotřebě a aby mohli na základě 
výslovného souhlasu a zdarma poskytnout 
kterémukoli podniku s dodavatelskou 
licencí přístup ke svým měřeným údajům, 
které mohou zahrnovat dodávky energie 
dostupné v určité oblasti a veškeré 
vnitrostátní mechanismy a mechanismy 
Společenství podporující energetickou 
účinnost. Strana odpovídající za správu
údajů je povinna tyto údaje podniku vydat. 
Členské státy určí formát pro tyto údaje a 
postup, jakým dodavatelé a spotřebitelé 
budou mít k těmto údajům přístup bez 
nepřiměřeného odkladu. Za tuto službu 
nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné 
další náklady;

Or. en

Odůvodnění

Povzbudí to ekologicky uvědomělé chování a zlepší pozitivní vliv úlohy spotřebitele na trh.

Pozměňovací návrh 539
Mia De Vits

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

h) měli k dispozici aktuální údaje o své 
spotřebě a aby mohli na základě 
výslovného souhlasu a zdarma poskytnout 
kterémukoli podniku s dodavatelskou 
licencí přístup ke svým měřeným údajům, 
které mohou zahrnovat dodávky energie 
dostupné v určité oblasti a veškeré 
vnitrostátní mechanismy a mechanismy 
Společenství podporující energetickou 
účinnost. Strana odpovídající za správu 
údajů je povinna tyto údaje podniku vydat. 
Členské státy určí formát pro tyto údaje a 
postup, jakým dodavatelé a spotřebitelé 
budou mít k těmto údajům přístup. Za tuto 
službu nesmějí být spotřebiteli účtovány 
žádné další náklady;

Or. en

Odůvodnění

Povzbudí to ekologicky uvědomělé chování a zlepší pozitivní vliv úlohy spotřebitele na trh.

Pozměňovací návrh 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V některých zemích, jako je například Rakousko, dodavatelé nepotřebují licenci pro výkon své 
činnosti.

Pozměňovací návrh 541
Mia De Vits

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) byli každý měsíc řádně informováni o 
aktuální spotřebě zemního plynu a o 
nákladech na zemní plyn. Za tuto službu 
nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné 
další náklady;

(i) byli každý měsíc řádně informováni 
o aktuální spotřebě zemního plynu 
a o nákladech na zemní plyn, které mohou 
zahrnovat dodávky energie dostupné 
v určité oblasti a veškeré vnitrostátní 
mechanismy a mechanismy Společenství, 
které podporují energetickou účinnost. Za 
tuto službu nesmějí být spotřebiteli 
účtovány žádné další náklady; Aby bylo 
zajištěno poskytování těchto informací, 
budou do roku 2015 ve všech 
domácnostech instalovány inteligentní 
měřiče.

Or. en

Odůvodnění

Povzbudí to ekologicky uvědomělé chování a zlepší pozitivní vliv úlohy spotřebitele na trh. 
Inteligentní měřiče informují dodavatele o skutečné spotřebě a spotřebitele o nákladech na 
skutečnou spotřebu. Mohly by spotřebitelům umožnit omezení poptávky ve špičce a snížení 
nákladů na energii. Pokud spotřebitelé zcela pochopí environmentální opatření, mohou tato 
opatření přinést zvýšení účinnosti, což je jejich účelem.
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Pozměňovací návrh 542
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) byli každý měsíc řádně informováni o 
aktuální spotřebě zemního plynu a o 
nákladech na zemní plyn. Za tuto službu 
nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné 
další náklady;

(i) byli pravidelně řádně informováni 
o aktuální spotřebě zemního plynu, na 
základě aktuálního měření nebo odhadů 
v případě nedostupnosti měřených údajů.
Za tuto službu nesmějí být spotřebiteli 
účtovány žádné další náklady;

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli být dostatečně často informováni, aby mohli kontrolovat svou spotřebu. 
To však nutně neznamená každý měsíc. Na druhou stranu jsou měřiče často umístěné 
v bytech, což jejich čtení činí obzvláště obtížné a drahé. Je vhodné zvolit pružnější přístup 
a umožnit v těchto případech využívání odhadů.

Pozměňovací návrh 543
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) byli každý měsíc řádně informováni 
o aktuální spotřebě zemního plynu a 
o nákladech na zemní plyn. Za tuto službu 
nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné 
další náklady;

(i) byli informováni o aktuální spotřebě 
zemního plynu a o nákladech na zemní 
plyn, a to dostatečně často pro to, aby 
mohli regulovat svou spotřebu. Za tuto 
konkrétní službu nesmějí být spotřebiteli 
účtovány žádné další zvláštní poplatky;

Or. en
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Odůvodnění

Navrhovaný požadavek, aby byli spotřebitelé informováni každý měsíc, je zbytečně normativní 
a pravděpodobně i nepřiměřený vzhledem k vysokým nákladům na měření. Kromě toho se na 
tuto oblast vztahuje článek 13 směrnice o energetických službách. Znění by proto mělo být ve 
velké míře sladěno s touto směrnicí, aby se zabránilo překrývání/střetu požadavků v této 
oblasti.

Pozměňovací návrh 544
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) byli každý měsíc řádně informováni 
o aktuální spotřebě zemního plynu a 
o nákladech na zemní plyn. Za tuto službu 
nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné 
další náklady;

(i) byli informováni o aktuální spotřebě 
zemního plynu a o nákladech na zemní 
plyn, a to dostatečně často pro to, aby 
mohli regulovat svou spotřebu. Za tuto 
konkrétní službu nesmějí být spotřebiteli 
účtovány žádné další zvláštní poplatky;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný požadavek, aby byli spotřebitelé informováni každý měsíc, je zbytečně normativní 
a pravděpodobně i nepřiměřený vzhledem k vysokým nákladům na měření. Kromě toho se na 
tuto oblast vztahuje článek 13 směrnice o energetických službách. Na soutěžním trhu nebudou 
nakonec zákazníkům účtovány žádné další náklady. Cílem změny znění je vyjasnit záměr.

Pozměňovací návrh 545
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. j
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(j) mohli změnit dodavatele kdykoli během 
roku, přičemž tento postup nesmí trvat 
déle než jeden měsíc od okamžiku, kdy 
byly poskytnuty všechny požadované 
informace a kdy byla uzavřena smlouva 
mezi zákazníkem a novým dodavatelem, 
do data skutečné změny.

Or. en

Odůvodnění

Postup změny nesmí pro zákazníky znamenat nepřiměřené úsilí a čas. Proto je důležité 
stanovit lhůtu pro postup změny. 

Tento postup by měl být snadný a rychlý a neměly by hrozit jeho průtahy kteroukoli ze 
zúčastněných stran. Doba pro uskutečnění změny musí zohlednit technické požadavky, avšak 
nemůže být překážkou, která by odradila zákazníka od změny dodavatele a zafixovala tržní 
podíly ve prospěch stávajících dodavatelů. 

Pozměňovací návrh 546
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(j) mohli změnit dodavatele kdykoli během 
roku, přičemž tento postup nesmí trvat 
déle než jeden měsíc od okamžiku, kdy 
byly poskytnuty všechny požadované 
informace a kdy vstoupila v platnost 
smlouva mezi zákazníkem a novým 
dodavatelem, do data skutečné změny.
Účet zákazníka u předchozího dodavatele 
nesmí být vyúčtován později než jeden 
měsíc po poslední dodávce realizované 
tímto předchozím dodavatelem.
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Or. en

Odůvodnění

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů soutěžního a účinného trhu s energií je jednoduchost 
postupu změny pro zákazníky. Proto je důležité stanovit konečnou lhůtu pro postup změny.

Pozměňovací návrh 547
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(j) mohli změnit dodavatele kdykoli během 
roku, přičemž účet zákazníka 
u předchozího dodavatele nesmí být 
předložen později než dva měsíce po 
poslední dodávce realizované tímto 
předchozím dodavatelem.

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek by měl být zmírněn, aby uznal závislost uzavření záznamu měřiče bývalých 
dodavatelů na distribučním podniku/novém dodavateli a na průmyslových postupech.

Pozměňovací návrh 548
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Postup změny nesmí pro zákazníky znamenat nepřiměřené úsilí a čas. Proto je důležité 
stanovit lhůtu pro postup změny. 

Tento postup by měl být snadný a rychlý a neměly by hrozit jeho průtahy kteroukoli ze 
zúčastněných stran. Doba pro uskutečnění změny musí zohlednit technické požadavky, avšak 
nemůže být překážkou, která by odradila zákazníka od změny dodavatele a zafixovala tržní 
podíly ve prospěch stávajících dodavatelů. 

Pozměňovací návrh 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ja) Evropská charta práv spotřebitelů 
energie, navržená Komisí, slouží jako 
základ pro pokyny o ochraně spotřebitele, 
které navrhuje agentura Komisi.“

Or. en

(Vkládá nový odstavec (ja) do přílohy A směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Evropská charta práv spotřebitelů energie bere v úvahu názory zúčastněných stran a 
sociálních partnerů ohledně práv spotřebitele a měla by být uznána v rámci této směrnice.
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Pozměňovací návrh 550
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ja) Evropská charta práv spotřebitelů 
energie, navržená Komisí, slouží jako 
základ pro pokyny o ochraně spotřebitele, 
které navrhuje agentura Komisi.“

Or. en

Odůvodnění

Evropská charta práv spotřebitelů energie bere v úvahu názory zúčastněných stran a 
sociálních partnerů ohledně práv spotřebitele a měla by být uznána v rámci této směrnice.

Pozměňovací návrh 551
Mia De Vits

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(ja) Evropská charta práv spotřebitelů 
energie, navržená Komisí, slouží jako 
základ pro pokyny o ochraně spotřebitele, 
které navrhuje agentura Komisi.“

Or. en

(Vkládá nový odstavec (ja) do přílohy A směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Evropská charta práv spotřebitelů energie bere v úvahu názory zúčastněných stran a 
sociálních partnerů ohledně práv spotřebitele a měla by být uznána v rámci této směrnice.
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Pozměňovací návrh 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(jb) V každém členském státě bude 
zřízena statutární nezávislá organizace 
zastupující spotřebitele v oblasti 
energetiky. Tato organizace bude 
zastupovat spotřebitele při konzultacích 
s příslušnými orgány o vnitřním trhu 
s energií. Tato organizace zajistí řádnou 
ochranu zákazníků podle ustanovení této 
směrnice a bude odpovědná zejména za 
poskytování nezávislého poradenství a 
spolehlivých informací spotřebitelům.“

Or. en

(Vkládá nový odstavec (jb) do přílohy A směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Zatímco vnitrostátním regulačním orgánům by měla být přiznána pravomoc na ochranu 
zákazníků, je nezbytné, aby spotřebitelé formálně získali vlastní hlas. Vnitrostátní regulační 
orgán a spotřebitelská organizace by měly zajistit spolupráci, výměnu informací a ucelený 
přístup k záležitostem, které se týkají obou organizací.

Pozměňovací návrh 553
Mia De Vits

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(jb) V každém členském státě bude 
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zřízena statutární nezávislá organizace 
zastupující spotřebitele v oblasti 
energetiky. Tato organizace bude 
zastupovat spotřebitele při konzultacích 
s příslušnými orgány o vnitřním trhu 
s energií. Tato organizace zajistí řádnou 
ochranu zákazníků podle ustanovení této 
směrnice a bude odpovědná zejména za 
poskytování nezávislého poradenství a 
spolehlivých informací spotřebitelům.“

Or. en

(Vkládá nový odstavec do přílohy A směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Zatímco vnitrostátním regulačním orgánům by měla být přiznána pravomoc na ochranu 
zákazníků, je nezbytné, aby spotřebitelé formálně získali vlastní hlas. Vnitrostátní regulační 
orgán a spotřebitelská organizace by měly zajistit spolupráci, výměnu informací a ucelený 
přístup k záležitostem, které se týkají obou organizací.

Pozměňovací návrh 554
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/55/ES
Příloha A – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(jb) V každém členském státě bude 
zřízena statutární nezávislá organizace
zastupující spotřebitele v oblasti 
energetiky. Tato organizace bude 
zastupovat spotřebitele při konzultacích 
s příslušnými orgány o vnitřním trhu 
s energií. Tato organizace zajistí řádnou 
ochranu zákazníků podle ustanovení této 
směrnice a bude odpovědná zejména za 
poskytování nezávislého poradenství a 
spolehlivých informací spotřebitelům.“

Or. en
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Odůvodnění

Zatímco vnitrostátním regulačním orgánům by měla být přiznána pravomoc na ochranu 
zákazníků, je nezbytné, aby spotřebitelé formálně získali vlastní hlas. Vnitrostátní regulační 
orgán a spotřebitelská organizace by měly zajistit spolupráci, výměnu informací a ucelený 
přístup k záležitostem, které se týkají obou organizací.

Pozměňovací návrh 555
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zruší veškeré právní a 
správní předpisy, které brání jakémukoli 
plynárenskému podniku nebo 
regulačnímu či jinému orgánu v plnění 
jejich povinností nebo výkonu pravomocí 
podle této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány mohou být kvůli vnitrostátním právním předpisům neschopné vykonávat své 
legitimní pravomoci nebo povinnosti podle této směrnice. Uměle nízké regulované sazby, 
které jsou obecně vnitrostátním právem ukládány, mohou bránit vnitrostátním regulačním 
orgánům v zajišťování vzájemných subvencí a vnitrostátní právo může bránit konkrétním 
opatřením (např. dražbám plynových kapacit) v některých členských státech. Provádění 
zahrnuje také odstranění těchto překážek účinné hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě každoročně zprávu o 
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formálním a praktickém provádění této 
směrnice v každém členském státu.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by to zajistit účinné provádění předpisů stanovených v této směrnici.

Pozměňovací návrh 557
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Je-li do získání částí vertikálně 
integrovaného podniku přímo či nepřímo 
zapojen veřejně kontrolovaný subjekt, 
oznámí se cena v dohodě o této transakci 
Komisi. Toto oznámení zahrnuje 
osvědčení mezinárodní auditorské 
společnosti o hodnotě podkladových aktiv. 
Komise smí tyto informace využít pouze 
pro výkon kontroly nad státními 
podporami.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byly zaručeny rovné podmínky mezi státními a soukromými podniky.
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Pozměňovací návrh 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Šest let od vstupu této směrnice 
v platnost Komise na základě veřejných 
konzultací, ve světle diskusí s příslušnými 
orgány a po získání stanoviska agentury 
pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů předloží Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o vhodnosti zachování 
nebo změny této směrnice. Budou 
přezkoumány verze restrukturalizace 
plynárenských podniků, uvedené 
v článcích 7a až 7d a 9 a 9b směrnice 
2003/55/ES, a to zejména pokud jde 
o účinnost jejich dopadu na přístup k síti 
a nezbytné investice.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by to zajistit účinné provádění předpisů stanovených v této směrnici.
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