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Pozměňovací návrh 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zkušenosti získané při provádění 
směrnice 2003/54/ES svědčí o přínosu, 
který může přinést vnitřní trh s elektřinou 
v podobě zvyšování efektivity, snižování 
cen, vyšší úrovně poskytovaných služeb 
a růstu konkurenceschopnosti. 
Přetrvávají však významné nedostatky 
a prostor pro zlepšení fungování trhu. 
Jsou nutná opatření k zajištění stejných 
podmínek pro všechny při výrobě 
elektřiny, zejména prostřednictvím 
začlenění všech krátkodobých 
i dlouhodobých nákladů na životní 
prostředí, a k zabránění zneužívání 
dominantního postavení a bezohledného 
chování, spolu se zabezpečením 
nediskriminačních přenosových 
a distribučních sazeb, prostřednictvím 
přístupu k soustavě na základě sazeb 
zveřejňovaných před jejich vstupem 
v platnost, jakož i zabezpečením ochrany 
práv malých a ohrožených zákazníků 
a zveřejňování úplných informací 
o zdrojích energie pro výrobu elektřiny, 
včetně informací o jejich vlivu na životní 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Vkládá zpět důležitý bod odůvodnění 2 směrnice 2003/54/ES. Dokud nebudou náklady na 
životní prostředí spojené s výrobou elektřiny zahrnuty do ceny, zůstane trh narušen. Vzhledem 
k tomu, že je snaha zahrnout náklady emisí CO2 prostřednictvím dražeb povolenek v rámci 
Systému obchodování s emisemi, je nutné začlenit souběžnou iniciativu na zahrnutí dalších 
nákladů na životní prostředí do ceny za energii. Komise by měla začít sledovat tato narušení 
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trhu.

Pozměňovací návrh 15
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V současnosti však nelze žádné 
společnosti ve Společenství zaručit právo 
na prodej elektřiny v jakémkoli členském 
státě za rovných podmínek a bez 
diskriminace či znevýhodnění. Zatím ve 
všech členských státech neexistuje zejména 
nediskriminační přístup k síti a stejně 
účinná úroveň regulačního dohledu.

(3) V současnosti však nelze žádné 
společnosti ve Společenství zaručit právo 
na prodej elektřiny v jakémkoli členském 
státě za rovných podmínek a bez 
diskriminace či znevýhodnění. Zatím ve 
všech členských státech neexistuje zejména 
nediskriminační přístup k síti a stejně 
účinná úroveň regulačního dohledu a stále 
přetrvávájí izolované trhy.

Or. lt

Pozměňovací návrh 16
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě s názvem „Energetická 
politika pro Evropu“ zdůraznilo význam 
dotvoření vnitřního trhu s elektřinou 
a vytvoření rovných podmínek pro všechny 
elektroenergetické společnosti ve 
Společenství. Ze sdělení Komise 
Evropskému parlamentu a Radě –
Perspektivy vnitřního trhu se zemním 
plynem a elektřinou a sdělení Komise 
„Šetření podle článku 17 nařízení (ES) 
č. 1/2003 v odvětvích zemního plynu 
a elektrické energie v Evropě (závěrečná 
zpráva)“  vyplynulo, že stávající předpisy 
a opatření neposkytují potřebný rámec pro 

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě s názvem „Energetická 
politika pro Evropu“ zdůraznilo význam 
dotvoření vnitřního trhu s elektřinou 
a vytvoření rovných podmínek pro všechny 
elektroenergetické společnosti ve 
Společenství. Ze sdělení Komise 
Evropskému parlamentu a Radě –
Perspektivy vnitřního trhu se zemním 
plynem a elektřinou a sdělení Komise 
„Šetření podle článku 17 nařízení (ES) 
č. 1/2003 v odvětvích zemního plynu 
a elektrické energie v Evropě (závěrečná 
zpráva)“ vyplynulo, že stávající předpisy 
a opatření neposkytují potřebný rámec 
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dosažení cíle dobře fungujícího vnitřního 
trhu.

nebo nestanoví vytvoření fyzických 
připojení pro dosažení cíle dobře 
fungujícího vnitřního trhu.

Or. lt

Pozměňovací návrh 17
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zejména je potřeba dosáhnout 
intenzivnější spolupráce a lepší koordinace 
mezi provozovateli přenosových soustav, 
aby se postupně dosáhlo slučitelnosti 
technického a obchodního kodexu 
přeshraničního zpřístupňování 
přenosových soustav a jeho účinného 
řízení, zajistilo se koordinované plánování 
s dostatečným časovým předstihem 
a přenosová soustava ve Společenství se 
s řádným ohledem na životní prostředí
dobře technicky rozvíjela a aby se 
prosazovala energetická účinnost a výzkum 
a inovace, zejména pokud jde o zajištění 
průniku energie z obnovitelných zdrojů na 
trh a rozšíření nízkouhlíkových 
technologií. Tomuto slučitelnému 
technickému a tržnímu kodexu by 
provozovatelé přenosových soustav měli 
jejich provoz podřídit.

(6) Zejména je potřeba dosáhnout 
vytvoření fyzických připojení 
a intenzivnější spolupráce a lepší 
koordinace mezi provozovateli 
přenosových soustav, aby se postupně 
dosáhlo slučitelnosti technického 
a obchodního kodexu přeshraničního 
zpřístupňování přenosových soustav a jeho 
účinného řízení, zajistilo se koordinované 
plánování s dostatečným časovým 
předstihem a přenosová soustava ve 
Společenství se s řádným ohledem na 
životní prostředí dobře technicky rozvíjela 
a aby se prosazovala energetická účinnost 
a výzkum a inovace, zejména pokud jde 
o zajištění průniku energie z obnovitelných 
zdrojů na trh a rozšíření nízkouhlíkových 
technologií. Tomuto slučitelnému 
technickému a tržnímu kodexu by 
provozovatelé přenosových soustav měli 
jejich provoz podřídit.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 18
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na úkolech, jejichž splnění se očekává 
od Evropské sítě provozovatelů 
přenosových soustav, mají zájem všichni 
účastníci trhu. Nesmírně důležitý je tedy 
postup konzultace a stávající struktury, jež 
jej mají usnadňovat a zefektivňovat jako 
např. Unie pro koordinaci přenosu 
elektřiny (UCTE), by měly hrát důležitou 
úlohu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

ERGEG v současné době provádí konzultace na úrovni EU. Agentura by proto měla splnit 
tento úkol, neboť již má dobře zavedená pravidla a zkušenosti v oblasti provádění veřejných 
konzultací. Agentura kromě toho jedná v zájmu všech účastníků trhu, zatímci provozovatelé 
přenosových soustav jsou potenciální zúčastněnou stranou. Aby byla zajištěna účinnost 
postupu, mělo by být zdůrazněno, že vytvoření příliš velkého počtu konzultačních orgánů by 
mohlo vést ke zdvojování konzultačních postupů.

Pozměňovací návrh 19
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na úkolech, jejichž splnění se očekává 
od Evropské sítě provozovatelů 
přenosových soustav, mají zájem všichni 
účastníci trhu. Nesmírně důležitý je tedy 
postup konzultace a stávající struktury, jež 
jej mají usnadňovat a zefektivňovat jako 
např. Unie pro koordinaci přenosu 
elektřiny (UCTE), by měly hrát důležitou 
úlohu.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit účinnost postupu, neboť vytvoření příliš velkého počtu konzultačních orgánů 
by mohlo vést ke zdvojování konzultačních postupů. ERGEG v současné době provádí 
konzultace na úrovni EU a agentura by se při provádění veřejných konzultací měla řídit 
dobře zavedenými pravidly a zkušenostmi. Proto by měl být bod odůvodnění 8 vypuštěn.

Pozměňovací návrh 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na úkolech, jejichž splnění se očekává 
od Evropské sítě provozovatelů 
přenosových soustav, mají zájem všichni 
účastníci trhu. Nesmírně důležitý je tedy 
postup konzultace a stávající struktury, jež 
jej mají usnadňovat a zefektivňovat jako 
např. Unie pro koordinaci přenosu 
elektřiny (UCTE), by měly hrát důležitou 
úlohu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

ERGEG v současné době provádí konzultace na úrovni EU. Agentura by proto měla splnit 
tento úkol, neboť již má dobře zavedená pravidla a zkušenosti v oblasti provádění veřejných 
konzultací. Agentura kromě toho jedná v zájmu všech účastníků trhu, zatímco provozovatelé 
přenosových soustav jsou potenciální zúčastněnou stranou.

Pozměňovací návrh 21
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je nutný rovný přístup k informacím (10) Je nutný rovný přístup k informacím 
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o fyzickém stavu soustavy, aby všichni 
účastníci trhu mohli vyhodnotit celkovou 
situaci v oblasti poptávky a nabídky 
a zjistit, jaké důvody má pohyb 
velkoobchodní ceny. To zahrnuje přesnější 
informace o výrobě elektřiny, nabídce a 
poptávce, kapacitě sítě, tocích a údržbě, 
vyrovnávání a rezervní kapacitě.

o fyzickém stavu a účinnosti soustavy, aby 
všichni účastníci trhu mohli vyhodnotit 
celkovou situaci v oblasti poptávky 
a nabídky a zjistit, jaké důvody má pohyb 
velkoobchodní ceny. To zahrnuje přesnější 
informace o výrobě elektřiny, nabídce a 
poptávce, kapacitě sítě, tocích a údržbě, 
vyrovnávání a rezervní kapacitě.

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investice do větších nových 
infrastruktur je třeba výrazně podporovat 
a zároveň zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu s elektřinou.

(13) Investice do větších nových 
infrastruktur, které umožní zejména 
přechod k inteligentním sítím a rostoucí 
integraci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
a nástroje na straně poptávky je třeba 
výrazně podporovat a zároveň zajistit řádné 
fungování vnitřního trhu s elektřinou 
a rostoucí podíl obnovitelných zdrojů 
v soustavě.

Or. en

Odůvodnění

Tato část musí být v souladu se stávající politikou Unie ve prospěch obnovitelných zdrojů 
energie a podpory rozvoje inteligentních sítí. Možnosti poptávky v síti – jako je dražba 
dodávek průmyslu ve špičce – vyžaduje koordinované úsilí napříč hranicemi EU. Tyto 
možnosti by měly být na stejné úrovni jako možnosti na straně nabídky.
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Pozměňovací návrh 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nařízení (ES) č. 1228/2003 stanoví, že 
některá opatření by měla být přijata
v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi.

(14) Nařízení (ES) č. 1228/2003 stanoví, že 
některá opatření by měla být změněna
v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi.

Or. de

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být zajištěno, aby bylo možné schválit pokyny 
v Parlamentu a Radě řádným postupem. Mělo by být zachováno omezení přenášení 
pravomocí na Komisi pouze na případná nezbytná přizpůsobení.

Pozměňovací návrh 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud jde o nařízení (ES) 
č. 1228/2003, Komisi by zejména měla být 
svěřena pravomoc stanovit nebo přijmout
obecné zásady potřebné pro zajištění 
minimálního stupně harmonizace nutného 
k dosažení cílů tohoto nařízení. Vzhledem 
k tomu, že tato opatření jsou obecného 
významu a jejich předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků nařízení (ES) 
č. 1228/2005 a doplnění nařízení (ES) 
č. 1228/2003 o nové jiné než podstatné 
prvky, měla by být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v článku 
5a rozhodnutí 2003/468/ES.

(17) Pokud jde o nařízení (ES) 
č. 1228/2003, Komisi by zejména měla být 
svěřena pravomoc změnit obecné zásady 
potřebné pro zajištění minimálního stupně 
harmonizace nutného k dosažení cílů 
tohoto nařízení. Vzhledem k tomu, že tato 
opatření jsou obecného významu a jejich 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků nařízení (ES) 
č. 1228/2005 a doplnění nařízení (ES) 
č. 1228/2003 o nové jiné než podstatné 
prvky, měla by být změněna regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v článku 
5a rozhodnutí 2003/468/ES.
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Or. de

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být zajištěno, aby bylo možné schválit pokyny 
v Parlamentu a Radě řádným postupem. Mělo by být zachováno omezení přenášení 
pravomocí na Komisi pouze na případná nezbytná přizpůsobení.

Pozměňovací návrh 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Cílem tohoto nařízení je rovněž usnadnit 
vznik dobře fungujícího a průhledného 
přeshraničního maloobchodního trhu 
a dobře fungujícího a průhledného
velkoobchodního trhu. Nařízení poskytuje 
mechanismy pro harmonizaci těchto 
pravidel.“

„Cílem tohoto nařízení je rovněž usnadnit 
vznik dobře fungujícího a průhledného 
velkoobchodního trhu s vysokou úrovní 
bezpečnosti dodávek. Nařízení poskytuje 
mechanismy pro harmonizaci těchto 
pravidel.“

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o harmonizaci maloobchodního trhu s elektřinou by mělo být vypuštěno nebo 
uvedeno pouze v návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (KOM(2007)0528 v konečném znění). Návrh 
o přeshraničním obchodu a přístupu k sítím (KOM(2007)0531) by se měl zaměřit na 
velkoobchodní trhy a bezpečnost dodávek.

Pozměňovací návrh 26
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Cílem tohoto nařízení je rovněž usnadnit 
vznik dobře fungujícího a průhledného 
přeshraničního maloobchodního trhu 
a dobře fungujícího a průhledného 
velkoobchodního trhu. Nařízení poskytuje 
mechanismy pro harmonizaci těchto 
pravidel.“

„Cílem tohoto nařízení je rovněž usnadnit 
vznik dobře fungujícího a průhledného 
velkoobchodního trhu. Nařízení poskytuje 
mechanismy pro harmonizaci těchto 
pravidel.“

Or. en

Odůvodnění

Cíl vytvoření přeshraničních velkoobchodních trhů není nezbytný pro rozvoj dobře 
fungujících regionálních velkoobchodních trhů a velkoobchodních trhů Společenství, který by 
měl zůstat ve středu pozornosti nařízení. Dopady takového regulačního cíle by bylo nutné 
plně posoudit a náklady a přínosy pečlivě analyzovat, neboť je pravděpodobné, že by došlo ke 
vzniku významných uvízlých nákladů, které by převážily přínosy.

Pozměňovací návrh 27
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všichni provozovatelé přenosových 
soustav spolupracují na úrovni 
Společenství prostřednictvím zřízení 
Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
s cílem zajistit, aby byla evropská 
elektroenergetická přenosová soustava 
optimálně řízena a dobře se technicky 
rozvíjela.

Všichni provozovatelé přenosových 
soustav spolupracují na úrovni 
Společenství prostřednictvím zřízení 
Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
s cílem zajistit, aby byla evropská 
elektroenergetická přenosová soustava 
optimálně řízena a dobře se technicky 
rozvíjela a na podporu dokončení 
vnitřního trhu s elektřinou.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že provozovatelé přenosových soustav usnadní integraci trhu, je nutno 
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stanovit, že podpora integrace trhu je výslovným úkolem ENTSO.

Pozměňovací návrh 28
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všichni provozovatelé přenosových 
soustav spolupracují na úrovni 
Společenství prostřednictvím zřízení 
Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
s cílem zajistit, aby byla evropská 
elektroenergetická přenosová soustava 
optimálně řízena a dobře se technicky 
rozvíjela.

Všichni provozovatelé přenosových 
soustav spolupracují na úrovni 
Společenství prostřednictvím zřízení 
Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
s cílem zajistit, aby byla evropská 
elektroenergetická přenosová soustava 
optimálně řízena a dobře se technicky 
rozvíjela a na podporu dokončení 
vnitřního trhu s elektřinou.

Or. en

Odůvodnění

Efektivní spolupráce provozovatelů přenosových soustav v rámci evropské sítě v reálném čase 
je nezbytná pro odstranění veškerých překážek přeshraničního obchodu, pro integraci 
obrovských množství větrné energie a pro efektivní řešení nehod. Posílení spolupráce 
provozovatelů přenosových soustav nakonec povede k situaci, kdy si spotřebitelé energie 
budou moci koupit elektřinu v celé Evropě za stejných podmínek.

Pozměňovací návrh 29
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do […] předloží 
provozovatelé elektroenergetické 

1. Nejpozději do […] předloží 
provozovatelé elektroenergetické 
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přenosové soustavy Komisi a agentuře 
návrh stanov Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav, 
která se má zřídit, seznam jejích budoucích 
členů a návrh jejího jednacího řádu, včetně 
jednacího řádu pro konzultace jiných 
zúčastněných stran.

přenosové soustavy Komisi a agentuře 
návrh stanov Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav, 
která se má zřídit, seznam jejích budoucích 
členů a návrh jejího jednacího řádu.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace na úrovni EU byla dosud úkolem ERGEG. Tento úkol by měl být předán budoucí 
agentuře, která je pověřena ochranou veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh 30
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do […] předloží 
provozovatelé elektroenergetické 
přenosové soustavy Komisi a agentuře 
návrh stanov Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav, 
která se má zřídit, seznam jejích budoucích 
členů a návrh jejího jednacího řádu, včetně 
jednacího řádu pro konzultace jiných 
zúčastněných stran.

1. Nejpozději do […] předloží 
provozovatelé elektroenergetické 
přenosové soustavy Komisi a agentuře 
návrh stanov Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav, 
která se má zřídit, seznam jejích budoucích 
členů a návrh jejího jednacího řádu.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace na úrovni EU byla dosud úkolem ERGEG. Tento úkol by měl být předán budoucí 
agentuře, která je pověřena ochranou veřejného zájmu.
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Pozměňovací návrh 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do […] předloží 
provozovatelé elektroenergetické 
přenosové soustavy Komisi a agentuře 
návrh stanov Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav, 
která se má zřídit, seznam jejích budoucích 
členů a návrh jejího jednacího řádu, včetně 
jednacího řádu pro konzultace jiných 
zúčastněných stran.

1. Nejpozději do […] předloží 
provozovatelé elektroenergetické 
přenosové soustavy Komisi a agentuře 
návrh stanov Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav, 
která se má zřídit, seznam jejích budoucích 
členů a návrh jejího jednacího řádu.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace na úrovni EU byla dosud úkolem ERGEG. Tento úkol by měl být předán budoucí 
agentuře, která je pověřena ochranou veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh 32
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
přijme:

1. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
přijme a předloží agentuře ke schválení 
postupem stanoveným v článku 2d ve 
spojení s čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. ... , 
kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů:

a) technický a tržní kodex v oblastech 
uvedených v odstavci 3,

a) návrh technického kodexu v oblastech 
uvedených v odstavci 3,
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b) společné nástroje provozování sítě 
a výzkumné plány,

b) společné nástroje provozování sítě 
a výzkumné plány,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán, včetně výhledu přiměřenosti 
výrobních kapacit,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán, včetně výhledu přiměřenosti 
výrobních kapacit,

d) roční pracovní program, d) roční pracovní program založený na 
prioritách stanovených agenturou,

e) výroční zprávu, e) výroční zprávu,
f) výroční výhledy přiměřenosti letních 
a  zimních výrobních kapacit.

f) výroční výhledy přiměřenosti letních 
a  zimních výrobních kapacit.

2. Roční pracovní program uvedený 
v odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
technického a tržního kodexu a plán 
společného provozu sítě a činností v oblasti 
výzkumu a vývoje, které mají být v tomto 
roce vypracovány, a orientační kalendář.

2. Roční pracovní program uvedený 
v odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
technického kodexu a plán společného 
provozu sítě a činností v oblasti výzkumu 
a vývoje, které mají být v tomto roce 
vypracovány, a orientační kalendář.

3. Podrobný technický a tržní kodex se 
v návaznosti na priority vymezené 
v ročním pracovním programu týkají těchto 
oblastí:

3. Podrobný technický kodex se 
v návaznosti na priority vymezené 
v ročním pracovním programu týkají těchto 
oblastí:

a) předpisy pro oblast bezpečnosti 
a spolehlivosti,

a) předpisy pro oblast bezpečnosti 
a spolehlivosti, včetně interoperability 
a postupů pro případ nouze,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k soustavě,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k soustavě,

c) pravidla výměny údajů a zúčtování,
d) pravidla pro oblast interoperability,
e) provozní postupy pro případ nouze,
f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
přetížení,

c) pravidla přidělování kapacity a řízení 
přetížení,

g) pravidla obchodování,
h) zásady průhlednosti, d) zásady průhlednosti,
i) pravidla pro vyrovnávání, včetně 
pravidel vytváření rezerv,

e) pravidla pro vyrovnávání a zúčtování, 
včetně pravidel vytváření rezerv,

j) pravidla týkající se harmonizovaných 
struktur přenosových sazeb včetně místně 
vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav;

f) pravidla týkající se harmonizovaných 
struktur přenosových sazeb včetně místně 
vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav;

k) energetická účinnost, pokud jde g) energetická účinnost, pokud jde
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o elektroenergetické soustavy. o elektroenergetické soustavy.

4. Provádění technického a tržního 
kodexu sleduje Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav a výsledky tohoto 
sledování zapracuje do výroční zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. e).
5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá 
s modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 
a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

4. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství, a to po jeho schválení 
agenturou. Investiční plán počítá 
s modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 
a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány, přičemž 
bere v úvahu regionální aspekty
plánování sítě. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

6. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
poskytne Komisi na její žádost poradenství 
ohledně přijetí obecných zásad podle 
článku 8.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný přístup by mohl ohrozit vytvoření skutečného soutěžního trhu EU umožňujícího 
samoregulaci provozovatelů přenosových soustav. Působnost a podrobnost navrhovaného 
technického kodexu, tzv. „strategické směry“, by měla stanovit ex ante ACER, a dále je 
stanoven postup projednání ve výborech pro vydání závazných „strategických směrů“, na 
kterých bude založena budoucí práce ENTSO. Provozovatelé přenosových soustav mají silný 
zájem na fungování pravidel trhu, a proto by neměli připravovat tržní kodex.
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Pozměňovací návrh 33
Patrizia Toia

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
přijme:

1. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
přijme a předloží agentuře ke schválení 
postupem stanoveným v článku 2e tohoto 
nařízení a čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. ... , 
kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů:

a) technický a tržní kodex v oblastech 
uvedených v odstavci 3,

a) návrh technického a tržního kodexu
v oblastech uvedených v odstavci 3,

b) společné nástroje provozování sítě 
a výzkumné plány,

b) společné nástroje provozování sítě 
a výzkumné plány,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán, včetně výhledu přiměřenosti 
výrobních kapacit,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán, včetně výhledu přiměřenosti 
výrobních kapacit,

d) roční pracovní program, d) roční pracovní program,

e) výroční zprávu, e) výroční zprávu,
f) výroční výhledy přiměřenosti letních 
a  zimních výrobních kapacit.

f) výroční výhledy přiměřenosti letních 
a  zimních výrobních kapacit.

2. Roční pracovní program uvedený 
v odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
technického a tržního kodexu a plán 
společného provozu sítě a činností v oblasti 
výzkumu a vývoje, které mají být v tomto 
roce vypracovány, a orientační kalendář.

2. Roční pracovní program uvedený 
v odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
technického kodexu a plán společného 
provozu sítě a činností v oblasti výzkumu 
a vývoje, které mají být v tomto roce 
vypracovány, a orientační kalendář.

3. Podrobný technický a tržní kodex se 
v návaznosti na priority vymezené v 
ročním pracovním programu týkají těchto 
oblastí:

3. Podrobný technický kodex se 
v návaznosti na priority vymezené 
v ročním pracovním programu týkají těchto 
oblastí:

a) předpisy pro oblast bezpečnosti 
a spolehlivosti,

a) předpisy pro oblast bezpečnosti 
a spolehlivosti,

b) předpisy pro napojení a přístup b) předpisy pro napojení a přístup 
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k soustavě, k soustavě,
c) pravidla výměny údajů a zúčtování, c) pravidla výměny údajů a zúčtování,

d) pravidla pro oblast interoperability, d) pravidla pro oblast interoperability,
e) provozní postupy pro případ nouze, e) provozní postupy pro případ nouze,

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
přetížení,

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
přetížení,

g) pravidla obchodování,
h) zásady průhlednosti, g) zásady průhlednosti,

i) pravidla pro vyrovnávání, včetně 
pravidel vytváření rezerv,
j) pravidla týkající se harmonizovaných 
struktur přenosových sazeb včetně místně 
vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav;
k) energetická účinnost, pokud jde 
o elektroenergetické soustavy.

h) energetická účinnost, pokud jde 
o elektroenergetické soustavy.

4. Provádění technického a tržního kodexu 
sleduje Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a výsledky tohoto sledování zapracuje do 
výroční zprávy uvedené v odst. 1 písm. e).

4. Provádění technického a tržního kodexu 
sleduje Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a výsledky tohoto sledování zapracuje do 
výroční zprávy uvedené v odst. 1 písm. e).

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá 
s modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 
a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav se souhlasem 
agentury zveřejňuje desetiletý investiční 
plán vypracovaný pro úroveň Společenství. 
Investiční plán počítá s modelováním 
integrované sítě, vypracováváním scénářů, 
vyhodnocením přiměřenosti výrobních 
kapacit, posouzením odolnosti soustavy, 
odhady nákladů a analýzou nákladů 
a přínosů. Investiční plán vezme rovněž 
v úvahu vnitrostátní investiční plány 
a hlavní směry pro transevropské 
energetické sítě podle rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

6. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
poskytne Komisi na její žádost poradenství 

6. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
poskytne Komisi na její žádost poradenství 
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ohledně přijetí obecných zásad podle 
článku 8.

ohledně přijetí obecných zásad podle 
článku 8.

Or. it

Odůvodnění

ENTSO je technickým orgánem, který nemůže regulovat trh tak, jak by se vyžadovalo od 
vnitrostátních regulačních orgánů. ENTSO zejména nemá pravomoc stanovit tržní kodex, 
a ani není přijatelné, aby byla například pravidla určována pouze na evropské úrovni bez 
jakéhokoli přihlédnutí k charakteristikám každého vnitrostátního trhu.

Navíc by investiční plány měly být doprovázeny analýzou nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh 34
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
přijme:

1. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
přijme a předloží agentuře ke schválení 
postupem stanoveným v článku 2d ve 
spojení s čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. ... , 
kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů:

a) technický a tržní kodex v oblastech 
uvedených v odstavci 3,

a) návrh technického kodexu v oblastech 
uvedených v odstavci 3,

b) společné nástroje provozování sítě 
a výzkumné plány,

b) společné nástroje provozování sítě 
a výzkumné plány,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán, včetně výhledu přiměřenosti 
výrobních kapacit,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán, včetně výhledu přiměřenosti 
výrobních kapacit,

d) roční pracovní program, d) roční pracovní program založený na 
prioritách stanovených agenturou,

e) výroční zprávu, e) výroční zprávu,
f) výroční výhledy přiměřenosti letních 
a  zimních výrobních kapacit.

f) výroční výhledy přiměřenosti letních 
a  zimních výrobních kapacit.
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Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný technický kodex by měl být stanoven ex ante. Na začátku regulativního postupu 
by ACER měla poskytnout Komisi formální doporučení v podobě strategických směrů pro 
ENTSO, jakožto základ pro přípravu technického kodexu. Na základě těchto doporučení 
navrhujeme, aby se postup projednání ve výborech využil k vydání závazných stategických 
směrů, na kterých bude založena budoucí práce. ENTSO by připravila návrh technického 
kodexu založený na závazných strategických směrech.

Pozměňovací návrh 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
přijme:

1. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
navrhne a předloží agentuře ke schválení 
postupem stanoveným v článku 2d ve 
spojení s čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. ... , 
kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů:

Or. en

Odůvodnění

ENTSO by měla agentuře po rozsáhlých konzultacích ke schválení předložit zejména návrh 
technického kodexu, desetiletého investičního plánu a pracovního programu.

Pozměňovací návrh 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 1 – první věta
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
přijme:

Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
přijme ve spolupráci se účastníky trhu 
a uživateli sítí:

Or. de

Odůvodnění

Síť provozovatelů přenosových soustav by měla do své práce v co největší míře zapojit 
účastníky trhu a uživatele sítě.

Pozměňovací návrh 37
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 1 – první věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
přijme:

1. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
ve snaze dosáhnout cílů uvedených 
v článku 2a přijme:

Or. en

Odůvodnění

Aby se vyjasnila působnost kodexů, je nutno stanovit, že se tyto kodexy přijímají na podporu 
integrace trhu.

Pozměňovací návrh 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 1 – písm. a)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) technický a tržní kodex v oblastech 
uvedených v odstavci 3,

a) návrh technického kodexu v oblastech 
uvedených v odstavci 3,

Or. en

Odůvodnění

ENTSO by měla agentuře k formálnímu schválení předložit návrh technického kodexu pouze 
po rozsáhlých konzultacích.

Pozměňovací návrh 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán, včetně výhledu přiměřenosti 
výrobních kapacit,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán, včetně ustanovení o přechodu na 
inteligentní sítě, integraci rozsáhlých 
projektů v oblasti obnovitelné energie,
výhledu přiměřenosti výrobních kapacit 
a výhledu řízení poptávky,

Or. en

Odůvodnění

Rozsáhlé projekty v oblasti obnovitelné energie – jako je větrná energie na severu 
a koncentrovaná sluneční energie na jihu – společně s technologií inteligentní sítě představují 
významný rozvoj, který je nutno v desetiletém investičním plánu náležitě zohlednit. Tento plán 
by podobně neměl být založen pouze na nabídkové perspektivě, ale musí rovněž zahrnovat 
investiční opatření směřující k energeticky účinnějšímu hospodaření s elektřinou.
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Pozměňovací návrh 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán, včetně výhledu přiměřenosti 
výrobních kapacit,

c) každé tři roky desetiletý investiční plán, 
včetně výhledu přiměřenosti výrobních 
kapacit,

Or. de

Odůvodnění

Předkládání investičních plánů každé tři roky je postačující.

Pozměňovací návrh 41
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 1 – písm. c a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) opatření k zajištění koordinace 
provozu sítě za běžných a nouzových 
podmínek;

Or. en

Odůvodnění

Efektivní spolupráce provozovatelů přenosových soustav v rámci evropské sítě v reálném čase 
je nezbytná pro odstranění veškerých překážek přeshraničního obchodu, pro integraci 
obrovských množství větrné energie a pro efektivní řešení nehod.
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Pozměňovací návrh 42
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 1 – písm. c a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) hlavní směry pro koordinaci technické 
spolupráce mezi provozovateli 
přenosových soustav Společenství 
a provozovateli přenosových soustav 
třetích zemí;

Or. lt

Odůvodnění

Nařízení nestanoví, kdo vytvoří hlavní směry pro spolupráci se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 1 – písm. f a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) v průběhu prvního roku a dále každé 
tři roky přehled o trvání povolovacího 
řízení v oblasti sítí, o vnitrostátních 
právních předpisech nebo o rozdílném 
vnitrostátním výkladu právních předpisů, 
které způsobují průtahy, prodražení nebo 
překážky přeshraničnímu rozvoji sítí.

Or. de

Odůvodnění

Doplnění písmena fa) má vyřešit problém, který spočívá v existenci překážek pro přeshraniční 
rozvoj sítí z důvodu rozdílných vnitrostátních právních úprav v oblasti schvalovacího řízení. 
Ke stanovení nezbytných řešení nebo k dosažení zlepšení prostřednictvím zjištěných 
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„osvědčených postupů“ je nezbytné sledovat stávající situaci.

Pozměňovací návrh 44
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční pracovní program uvedený 
v odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
technického a tržního kodexu a plán 
společného provozu sítě a činností v oblasti 
výzkumu a vývoje, které mají být v tomto 
roce vypracovány, a orientační kalendář.

2. Roční pracovní program uvedený 
v odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
technického a tržního kodexu a plán 
společného provozu sítě a činností v oblasti 
výzkumu a vývoje, které mají být v tomto 
roce vypracovány, a orientační kalendář. 
Do tří dnů od obdržení návrhu ročního 
pracovního programu Komise rozhodne 
o jeho schválení. Tato lhůta začíná 
prvním dnem po obdržení ročního 
pracovního programu.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěn pokrok v integraci trhu, je důležité, aby Komise mohla ovlivnit priority 
stanovené Evropskou sítí provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav pro práci 
na kodexech a jiné činnosti. V případě nechválení pracovního programu Komise může 
přijmout obecné zásady v souladu s čl. 2e odst. 3.

Pozměňovací návrh 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční pracovní program uvedený 
v odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 

2. Roční pracovní program uvedený 
v odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
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technického a tržního kodexu a plán 
společného provozu sítě a činností v oblasti 
výzkumu a vývoje, které mají být v tomto 
roce vypracovány, a orientační kalendář.

technického kodexu a plán společného 
provozu sítě a činností v oblasti výzkumu 
a vývoje, které mají být v tomto roce 
vypracovány, a orientační kalendář.

Or. en

Odůvodnění

ENTSO by měla agentuře k formálnímu schválení předložit návrh technického kodexu pouze
po rozsáhlých konzultacích.

Pozměňovací návrh 46
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podrobný technický a tržní kodex se 
v návaznosti na priority vymezené 
v ročním pracovním programu týkají těchto 
oblastí:

3. Podrobný technický kodex se 
v návaznosti na priority vymezené 
v ročním pracovním programu týkají těchto 
oblastí:

a) předpisy pro oblast bezpečnosti 
a spolehlivosti,

a) předpisy pro oblast bezpečnosti 
a spolehlivosti, včetně interoperability 
a postupů pro případ nouze,

b) předpisy pro napojení a přístup
k soustavě,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k soustavě,

c) pravidla výměny údajů a zúčtování,
d) pravidla pro oblast interoperability,
e) provozní postupy pro případ nouze,
f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
přetížení,

c) pravidla přidělování kapacity a řízení 
přetížení,

g) pravidla obchodování,
h) zásady průhlednosti, d) zásady průhlednosti,

i) pravidla pro vyrovnávání, včetně 
pravidel vytváření rezerv,

e) pravidla pro vyrovnávání a zúčtování, 
včetně pravidel vytváření rezerv,

j) pravidla týkající se harmonizovaných 
struktur přenosových sazeb včetně místně 

f) pravidla týkající se harmonizovaných 
struktur přenosových sazeb včetně místně 
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vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav;

vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav;

k) energetická účinnost, pokud jde 
o elektroenergetické soustavy.

g) energetická účinnost, pokud jde 
o elektroenergetické soustavy.

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné, aby provozovatelé přenosových soustav připravovali tržní kodex a pravidla pro 
obchodování. Provozovatelé přenosových soustav nejsou příslušní k vydávání tržního kodexu, 
neboť jsou tržními subjekty a kodex má vliv na obchod. Navrhuje se spojení písmen a), d) a e), 
protože se zabývají stejnou otázkou, a to zabezpečením provozování sítě a plánováním. 
Pravidla výměny údajů v písmenu c) by měl být vypuštěna, neboť většina ostatních ustanovení 
již vyžaduje zvláštní výměnu údajů. Výměna údajů zde znamená důvěrné údaje pro provoz sítě.

Pozměňovací návrh 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podrobný technický a tržní kodex se 
v návaznosti na priority vymezené v 
ročním pracovním programu týkají těchto 
oblastí:

3. Podrobný návrh technického kodexu se 
v návaznosti na priority vymezené 
v ročním pracovním programu týkají těchto 
oblastí:

a) předpisy pro oblast bezpečnosti 
a spolehlivosti,

a) předpisy pro oblast bezpečnosti 
a spolehlivosti,

b) předpisy pro napojení a přístup
k soustavě,

b) napojení k soustavě,

c) pravidla výměny údajů a zúčtování, c) výměny údajů,

d) pravidla pro oblast interoperability, d) pravidla pro oblast interoperability,
e) provozní postupy pro případ nouze, e) provozní postupy pro případ nouze,

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
přetížení,

f) přidělování přeshraniční kapacity,

g) pravidla obchodování,
h) zásady průhlednosti, g) zásady průhlednosti,
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i) pravidla pro vyrovnávání, včetně 
pravidel vytváření rezerv,
j) pravidla týkající se harmonizovaných 
struktur přenosových sazeb včetně místně 
vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav;

h) pravidla týkající se pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav;

k) energetická účinnost, pokud jde 
o elektroenergetické soustavy.

i) energetická účinnost, pokud jde 
o elektroenergetické soustavy.

Or. en

Odůvodnění

ENTSO by měla agentuře k formálnímu schválení předložit návrh technického kodexu pouze 
po rozsáhlých konzultacích.

Pozměňovací návrh 48
Werner Langen

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podrobný technický a tržní kodex se 
v návaznosti na priority vymezené 
v ročním pracovním programu týkají těchto 
oblastí:

3. Podrobný technický a tržní kodex 
týkající se sítě se v návaznosti na priority 
vymezené v ročním pracovním programu 
týkají těchto oblastí:

a) předpisy pro oblast bezpečnosti 
a spolehlivosti, 

a) předpisy pro oblast bezpečnosti 
a spolehlivosti,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k soustavě,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k soustavě,

c) pravidla výměny údajů a zúčtování, c) pravidla výměny údajů a zúčtování,

d) pravidla pro oblast interoperability, d) pravidla pro oblast interoperability,
e) provozní postupy pro případ nouze, e) provozní postupy pro případ nouze,

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
přetížení,

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
přetížení,

g) pravidla obchodování,
h) zásady průhlednosti, g) zásady průhlednosti týkající se sítě,
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i) pravidla pro vyrovnávání, včetně 
pravidel vytváření rezerv,

h) pravidla pro vyrovnávání, včetně 
pravidel vytváření rezerv,

j) pravidla týkající se harmonizovaných 
struktur přenosových sazeb včetně místně 
vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav;

i) pravidla týkající se harmonizovaných 
struktur přenosových sazeb včetně místně 
vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav;

k) energetická účinnost, pokud jde 
o elektroenergetické soustavy.

j) energetická účinnost, pokud jde 
o elektroenergetické soustavy.

Or. de

Odůvodnění

Je potřeba omezit pravomoci Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav na aspekty, 
které se týkají sítí. Zejména přijímání velkoobchodních pravidel a pravidel o průhlednosti, 
která je při tomto obchodování potřeba dodržovat, není přiměřené.

Pozměňovací návrh 49
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podrobný technický a tržní kodex se 
v návaznosti na priority vymezené 
v ročním pracovním programu týkají těchto 
oblastí:

3. Podrobný technický a tržní kodex 
týkající se sítě se v návaznosti na priority 
vymezené v ročním pracovním programu 
týkají těchto oblastí:

a) předpisy pro oblast bezpečnosti 
a spolehlivosti,

a) předpisy pro oblast bezpečnosti
a spolehlivosti,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k soustavě,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k soustavě,

c) pravidla výměny údajů a zúčtování, c) pravidla výměny údajů a zúčtování,

d) pravidla pro oblast interoperability, d) pravidla pro oblast interoperability,
e) provozní postupy pro případ nouze, e) provozní postupy pro případ nouze,

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
přetížení,

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
přetížení,

g) pravidla obchodování,
h) zásady průhlednosti, g) zásady průhlednosti týkající se sítě,
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i) pravidla pro vyrovnávání, včetně 
pravidel vytváření rezerv,

h) pravidla pro vyrovnávání, včetně 
pravidel vytváření rezerv,

j) pravidla týkající se harmonizovaných 
struktur přenosových sazeb včetně místně 
vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav;

i) pravidla týkající se harmonizovaných 
struktur přenosových sazeb včetně místně 
vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav;

k) energetická účinnost, pokud jde 
o elektroenergetické soustavy.

j) energetická účinnost, pokud jde 
o elektroenergetické soustavy.

Or. de

Odůvodnění

Je potřeba omezit pravomoci Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav na aspekty, 
které se týkají sítí. Zejména přijímání velkoobchodních pravidel a pravidel o průhlednosti, jež 
je při tomto obchodování potřeba dodržovat, není přiměřené.

Pozměňovací návrh 50
Paul Rübig

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 3 – písm. g)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pravidla obchodování, vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav by měly být omezeny na aspekty, 
které se týkají sítí. Proto by čl. 2c odst. 3 písm. g) měl být vypuštěn, neboť pravidla 
obchodování se nezabývají těmito aspekty, které se týkají sítí.



AM\717090CS.doc 31/110 PE404.668v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 51
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Provádění technického a tržního 
kodexu sleduje Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav a výsledky tohoto 
sledování zapracuje do výroční zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. e).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sledování výše uvedených kodexů/pravidel nelze svěřit provozovatelům přenosových soustav 
samotným, ale mělo by být úkolem agentury.

Pozměňovací návrh 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Provádění technického a tržního 
kodexu sleduje Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav a výsledky tohoto 
sledování zapracuje do výroční zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. e).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sledování výše uvedených kodexů/pravidel nelze svěřit provozovatelům přenosových soustav 
samotným, ale mělo by být úkolem agentury.
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Pozměňovací návrh 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Provádění technického a tržního kodexu 
sleduje Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a výsledky tohoto sledování zapracuje do 
výroční zprávy uvedené v odst. 1 písm. e).

4. Agentura sleduje provádění technického 
a tržního kodexu Evropskou sítí 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav.

Or. en

Odůvodnění

Za sledování provádění kodexů by měla být odpovědná agentura.

Pozměňovací návrh 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 
a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 
a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány. Označuje 
oblasti s nedostatečnou mírou investic, 
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podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

zejména s ohledem na přeshraniční 
kapacity.

Or. en

Odůvodnění

Nebylo záměrem, aby hlavní směry pro transevropské energetické sítě představovaly právně 
závazný dokument.

Pozměňovací návrh 55
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 
a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství, a to po jeho schválení 
agenturou. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 
a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány, přičemž 
vezme v úvahu regionální a evropské 
aspekty plánování sítě. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se spíše obecnější odkaz na regionální a evropské aspekty než odkaz na hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 1364/2006/ES. Odkaz na hlavní směry v podmínkách jejich stávající podoby, obsahu 
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a účelu není na tomto místě relevantní. Mimoto je nutné desetiletý plán rozvoje sítě 
v budoucnu považovat za náhradu za hlavní směry pro transevropské energetické sítě.

Pozměňovací návrh 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 
a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 1364/2006/ES21. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství, a to po jeho schválení 
agenturou. Investiční plán počítá 
s modelováním integrované sítě včetně 
integrace rozsáhlých projektů v oblasti 
obnovitelné energie a přechodu k systému 
inteligentních sítí, vypracováváním 
scénářů, vyhodnocením přiměřenosti 
výrobních kapacit z hlediska poptávky
a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 1364/2006/ES21. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

Or. en

Odůvodnění

Rozsáhlé projekty v oblasti obnovitelné energie – jako je větrná energie na severu 
a koncentrovaná sluneční energie na jihu – společně s technologií inteligentní sítě představují 
významný rozvoj, který je nutno v desetiletém investičním plánu náležitě zohlednit. Tento plán 
by podobně neměl být založen pouze na nabídkové perspektivě, ale musí rovněž zahrnovat 
investiční opatření směřující k energeticky účinnějšímu hospodářství.
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Pozměňovací návrh 57
Paul Rübig

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit a 
posouzením odolnosti soustavy. Investiční 
plán se opírá zejména o vnitrostátní 
investiční plány a o hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES21. Označuje oblasti s 
nedostatečnou mírou investic, zejména s 
ohledem na přeshraniční kapacity.

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství, schválený agenturou. 
Investiční plán počítá s modelováním 
integrované sítě, vypracováváním scénářů, 
vyhodnocením přiměřenosti výrobních 
kapacit a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 1364/2006/ES21. Označuje oblasti s 
nedostatečnou mírou investic, zejména s 
ohledem na přeshraniční kapacity.

Or. de

Odůvodnění

Roční pracovní program ENTSO by měl být schvalován agenturou. Měl by se řídit prioritami, 
které stanoví agentura na základě diskuse s ENTSO a konzultace s ostatními subjekty trhu. 
Tento postup by mě platit i pro ostatní dokumenty podle odstavce1, které vyžadují schválení.

Pozměňovací návrh 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 

5. Každé tři roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 



PE404.668v01-00 36/110 AM\717090CS.doc
Externí překlad

CS

přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit a 
posouzením odolnosti soustavy. Investiční 
plán se opírá zejména o vnitrostátní 
investiční plány a o hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES . Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit a 
posouzením odolnosti soustavy. Investiční 
plán se opírá zejména o vnitrostátní 
investiční plány a o hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES . Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.
Přílohou investičního plánu tvoří přehled 
překážek pro přeshraniční rozvoj sítě 
v důsledku rozdílných schvalovacích 
postupů nebo rozdílné schvalovací praxe.

Or. de

Odůvodnění

Požadovaná aktualizace investičního plánování v tříletém cyklu má sloužit k poskytování 
potřebných informací, aniž by vedla ke zbytečné byrokratické zátěži. Dále je potřeba věnovat 
pozornost problému, který spočívá v existenci překážek pro přeshraniční rozvoj sítí z důvodu 
rozdílných vnitrostátních právních úprav v oblasti schvalovacího řízení. Ke stanovení 
nezbytných řešení nebo k dosažení zlepšení prostřednictvím zjištěných „osvědčených 
postupů“ je nezbytné sledovat stávající situaci.

Pozměňovací návrh 59
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 
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vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 
a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména o 
vnitrostátní investiční plány a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1364/2006/ES . Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 
a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména o 
vnitrostátní investiční plány a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1364/2006/ES . Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity, 
a zahrne investice do propojení a do další 
infrastruktury nezbytné pro účinné 
obchodování a hospodářskou soutěž a pro 
bezpečnost dodávek. Provozovatelé 
přenosových soustav vynaloží přiměřené 
úsilí pro splnění zveřejněného 
investičního plánu.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné uložit provozovatelům přenosových soustav jasnou povinnost vybudovat 
infrastrukturu uvedenou v investičními plánu jakožto nutnou podmínku pro umožnění 
účinného obchodování a hospodářské soutěže a pro přispění k bezpečnosti dodávek. 
Vnitrostátní regulační orgán má výslovnou povinnost podle článku 22b zajistit 
provozovatelům sítě přiměřené pobídky pro zvýšení účinnosti a posílení integrace trhu.

Pozměňovací návrh 60
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 
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a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity, 
a zahrne investice do propojení a do další 
infrastruktury nezbytné pro účinné 
obchodování a hospodářskou soutěž a pro 
bezpečnost dodávek.

Provozovatelé přenosových soustav 
vynaloží přiměřené úsilí pro splnění 
zveřejněného investičního plánu.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné uložit provozovatelům přenosových soustav jasnou povinnost vybudovat 
infrastrukturu uvedenou v investičními plánu jakožto nutnou podmínku pro umožnění 
účinného obchodování a hospodářské soutěže a pro přispění k bezpečnosti dodávek. 
Vnitrostátní regulační orgán má výslovnou povinnost podle článku 22b zajistit 
provozovatelům sítě přiměřené pobídky pro zvýšení účinnosti a posílení integrace trhu.

Pozměňovací návrh 61
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 
a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá s 
modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit 
a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
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o vnitrostátní investiční plány a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

o vnitrostátní investiční plány, přičemž 
s nimi nesmí být v rozporu, a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li tyto plány uspět, je zásadní, aby respektovaly vnitrostátní investiční plány.

Pozměňovací návrh 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
poskytne Komisi na její žádost poradenství 
ohledně přijetí obecných zásad podle 
článku 8.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto vypuštění je přizpůsobit text novému postupu, který svěřuje agentuře úkol 
vytvořit a přijmout obecné zásady, a to po rozsáhlých konzultacích. Tyto zásady poslouží 
k dalšímu rozvoji tržního a technického kodexu.

Pozměňovací návrh 63
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Plnění úkolů Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, které jsou uvedeny 
v čl. 2c odst. 1, sleduje agentura.

1. Plnění úkolů Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, které jsou uvedeny 
v čl. 2c odst. 1, sleduje agentura.

2. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
agentuře předloží návrh technického 
a tržního kodexu, návrh desetiletého 
investičního plánu a návrh ročního 
pracovního programu, včetně informací 
o postupu konzultace.

2. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
agentuře předloží ke schválení návrh 
technického kodexu, návrh desetiletého 
investičního plánu a návrh ročního 
pracovního programu.

Agentura smí do tří měsíců podat
Evropské síti provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
stanovisko.

Agentura schválí dokumenty uvedené 
v čl. 2c odst. 1 připravené Evropskou sítí 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav.

Pokud má agentura za to, že v návrhu 
ročního pracovního programu nebo 
návrhu desetiletého investičního plánu 
není zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářská soutěž a účinné fungování 
trhu, poskytne Komisi řádně odůvodněné 
stanovisko.

Agentura sleduje provádění technického 
kodexu, desetiletého investičního plánu 
a ročního pracovního programu 
a výsledky tohoto sledování zapracuje do 
své výroční zprávy. V případě, že 
provozovatel přenosové soustavy 
nedodržuje technický kodex, desetiletý 
investiční plán nebo roční pracovní 
program Evropské sítě provozovatelů 
elektroenergetických přenosových 
soustav, informuje o tom agentura 
Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Investoři potřebují jasný a stabilní regulační rámec. Z těchto důvodů je důležité, aby návrh 
technického kodexu a pravidel, desetiletého investičního plánu a ročního pracovního 
programu podléhaly schválení ACER a aby vznikaly nezávisle na komerčních vlivech. 
Sledování provádění výše uvedeného kodexu a pravidel by měly provádět regulační orgány, tj. 
agentura, a nikoli samotní provozovatelé přenosových soustav.
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Pozměňovací návrh 64
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
agentuře předloží návrh technického 
a tržního kodexu, návrh desetiletého 
investičního plánu a návrh ročního 
pracovního programu, včetně informací 
o postupu konzultace.

2. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
agentuře předloží ke schválení návrh 
technického kodexu, návrh desetiletého 
investičního plánu a návrh ročního 
pracovního programu.

Agentura smí do tří měsíců podat 
Evropské síti provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
stanovisko.
Pokud má agentura za to, že v návrhu 
ročního pracovního programu nebo 
návrhu desetiletého investičního plánu 
není zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářská soutěž a účinné fungování 
trhu, poskytne Komisi řádně odůvodněné 
stanovisko.

Agentura schválí dokumenty uvedené 
v čl. 2c odst. 1 připravené Evropskou sítí 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav.

Or. en

Odůvodnění

Sledování provádění výše uvedeného kodexu a pravidel by měly provádět regulační orgány, tj. 
agentura, a nikoli samotní provozovatelé přenosových soustav, jak již bylo zdůrazněno ve 
výše uvedeném pozměňovacím návrhu o vypuštění čl. 2c odst. 4.
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Pozměňovací návrh 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
agentuře předloží návrh technického 
a tržního kodexu, návrh desetiletého 
investičního plánu a návrh ročního 
pracovního programu, včetně informací 
o postupu konzultace.

2. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
agentuře předloží ke schválení návrh 
technického kodexu, návrh desetiletého 
investičního plánu a návrh ročního 
pracovního programu.

Agentura smí do tří měsíců podat 
Evropské síti provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
stanovisko.
Pokud má agentura za to, že v návrhu 
ročního pracovního programu nebo 
návrhu desetiletého investičního plánu 
není zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářská soutěž a účinné fungování 
trhu, poskytne Komisi řádně odůvodněné 
stanovisko.

Agentura schválí dokumenty uvedené 
v čl. 2c odst. 1 připravené Evropskou sítí 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav.

Or. en

Odůvodnění

Technický kodex a pravidla by měla schvalovat agentura. Investoři potřebují jasný 
a předvídatelný regulační rámec. Z těchto důvodů je důležité, aby návrh technického kodexu, 
desetiletého investičního plánu a ročního pracovního programu podléhaly kontrole 
a schválení ACER a aby vznikaly nezávisle na komerčních a politických vlivech.

Pozměňovací návrh 66
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 d – odst. 2 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud má agentura za to, že v návrhu 
ročního pracovního programu nebo návrhu 
desetiletého investičního plánu není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářská soutěž a účinné fungování
trhu, poskytne Komisi řádně odůvodněné 
stanovisko.

Pokud má agentura za to, že v návrhu 
ročního pracovního programu nebo návrhu 
desetiletého investičního plánu není 
zajištěna nediskriminace, zejména pokud 
jde o dodavatelské podniky na 
vnitrostátních trzích, účinná hospodářská 
soutěž a účinné fungování trhu, poskytne 
Komisi řádně odůvodněné stanovisko.

Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
změní desetiletý investiční plán, pokud to 
požaduje Komise.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby byly důležité investiční potřeby včas identifikovány, schváleny 
a uspokojeny. Proto je navrhováno, aby měla Komise možnost nařídit provedení změn 
desetiletého investičního plánu.

Navíce je zdůrazněn význam zajištění nediskriminace mezi dodavatelskými podniky (uživateli 
soustavy) v různých členských státech.

Pozměňovací návrh 67
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura sleduje provádění 
technického kodexu, desetiletého 
investičního plánu a ročního pracovního 
programu a výsledky tohoto sledování 
zapracuje do své výroční zprávy. 
V případě, že provozovatel přenosové 
soustavy nedodržuje technický kodex, 
desetiletý investiční plán nebo roční 
pracovní program Evropské sítě 
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provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, informuje o tom 
agentura Komisi. 

Or. en

Odůvodnění

V článku 2d se vkládá nový odstavec (2a). Pokud agentura v průběhu sledování zjistí, že 
provozovatel přenosové soustavy nebo Evropská síť provozovatelů přenosových soustav 
nedodržuje technický kodex, desetiletý investiční plán nebo roční pracovním program, mělo 
by to být oznámeno Komisi, která následně může zahájit řízení pro porušení povinnosti. 
Alternativně je možné uvažovat o oprávnění vnitrostátních regulačních orgánů ukládat účinné 
a odrazující sankce.

Pozměňovací návrh 68
Nikolaos Vakalis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura sleduje provádění 
desetiletého investičního plánu, ročního 
pracovního programu a technického 
a tržního kodexu a výsledky tohoto 
sledování zapracuje do své výroční zprávy. 
V případě, že provozovatel přenosové 
soustavy nedodržuje desetiletý investiční 
plán, roční pracovní program nebo 
technický a tržní kodex Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, informuje o tom 
agentura Komisi. 

Or. en

Odůvodnění

Sledování provádění desetiletého investičního plánu, ročního pracovního programu 
a technického a tržního kodexu by měly provádět regulační orgány, tj. agentura, a nikoli 
samotní provozovatelé přenosových soustav. Pokud agentura v průběhu sledování zjistí, že 
provozovatel přenosové soustavy nebo Evropská síť provozovatelů přenosových soustav 
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nedodržuje výše uvedené kodexy a pravidla, mělo by to být oznámeno Komisi, která následně 
může zahájit řízení pro porušení povinnosti.

Pozměňovací návrh 69
Paul Rübig

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura sleduje provádění 
technického kodexu, desetiletého 
investičního plánu a ročního pracovního 
programu provozovatelem přenosové 
soustavy a výsledky tohoto sledování 
zapracuje do své výroční zprávy. 
V případě, že provozovatel přenosové 
soustavy nedodržuje technický kodex, 
desetiletý investiční plán nebo roční 
pracovní program Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, informuje o tom 
agentura Komisi.

Or. de

Odůvodnění

Sledování provádění výše uvedených kodexů a pravidel by mělo být úlohou regulačních 
orgánů, tj. agentury, a nemělo by být prováděno provozovateli přenosových soustav.

Pozměňovací návrh 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 d a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2da
Vypracování pokynů

1. Agentura vypracuje nejpozději do šesti 
měsíců návrh pokynů pro stanovení 
základních, jasných a objektivních zásad 
harmonizace trhu a technických pravidel.
2. Při navrhování těchto pokynů agentura 
rozsáhle otevřeným a průhledným 
způsobem konzultuje všechny relevantní 
dotčené strany a také je pravidelně 
informuje. 
3. Agentura dokončí a přijme pokyny na 
základě konzultace. Zveřejní veškeré 
připomínky, které obdržela, a vysvětlí, 
jakým způsobem byly v konečném návrhu 
pokynů zohledněny, nebo odůvodní jejich 
zamítnutí.
4. Agentura může z vlastní iniciativy nebo 
na žádost Evropského parlamentu nebo 
Komise iniciovat tentýž postup pro 
aktualizaci pokynů.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny by měly být vypracovány a přijaty po rozsáhlé konzultaci agenturou s cílem stanovit 
základní zásady pro harmonizaci pravidel. Kodexy mohou být řádně vypracovány pouze 
pokud jsou přijaty rozumné pokyny. Úloha Evropského parlamentu je posílena jeho možností 
iniciovat revizi těchto pokynů.

Pozměňovací návrh 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vypracování a hodnocení technického 
a tržní kodexu

Vypracování technického kodexu

1. Komise může po konzultaci agentury 
v přiměřené lhůtě vyzvat Evropskou síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, aby vypracovala 
kodexy pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3, 
pokud má za to, že jsou takové kodexy 
nezbytné pro účinné fungování trhu.

1. Po přijetí pokynů v souladu s článkem 
2da ENTSO do šesti měsíců a plně 
v souladu se zásadami stanovenými 
v těchto pokynech vypracuje návrh 
technického kodexu podle čl. 2c odst. 3.

2. Agentura Komisi poskytne řádně 
odůvodněné stanovisko, pokud má za to, 
že:

2. Při navrhování tohoto kodexu ENTSO 
zohlední technické odborné znalosti 
účastníků trhu a tyto subjekty pravidelně 
informuje. 

a) Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
v přiměřené lhůtě neodsouhlasila 
technický nebo tržní kodex pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3

3. ENTSO předloží návrh kodexu 
agentuře.

b) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 
trhu;

4. Agentura k návrhu provede otevřeným 
a průhledným způsobem rozsáhlé 
konzultace.

c) provozovatelé přenosové soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 
neprovádějí.

5. Agentura dokončí a přijme návrh 
kodexu na základě konzultace. Zveřejní 
veškeré připomínky, které obdržela, 
a vysvětlí, jakým způsobem byly 
v konečném návrhu kodexu zohledněny, 
nebo odůvodní jejich zamítnutí.

3. Komise může z vlastního podnětu nebo 
na doporučení agentury přijmout obecné 
zásady k oblastem uvedeným v čl. 2c 
odst. 3, pokud má za to, že:

6. Revizi stávajícího kodexu je možné 
provést z vlastní iniciativy agentury nebo 
na žádost ENTSO, a to v souladu 
s postupem stanoveným ve výše uvedeném 
odstavci 2.

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 

7. Agentura dokončí a přijme návrh 
kodexu na základě konzultace. Zveřejní 
veškeré připomínky, které obdržela, 
a vysvětlí, jakým způsobem byly 
v konečném návrhu kodexu zohledněny, 
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trhu; nebo odůvodní jejich zamítnutí.
b) Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
v přiměřené lhůtě neodsouhlasila 
technický nebo tržní kodex pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3

8. Revizi stávajícího kodexu je možné 
provést z vlastní iniciativy agentury nebo 
na žádost ENTSO, a to v souladu 
s postupem stanoveným ve výše uvedeném 
odstavci 2.

c) provozovatelé přenosové soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 
neprovádějí.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2
4. Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise přijmout a měnit obecné zásady, 
jak stanoví článek 8.

Or. en

Odůvodnění

Technický kodex by měla vypracovat ENTSO plnně v souladu s přijatými obecnými zásadami. 
Agentura po provedení rozsáhlých konzultací tento kodex dokončí a přijme.

Pozměňovací návrh 72
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může po konzultaci agentury 
v přiměřené lhůtě vyzvat Evropskou síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, aby vypracovala 
kodexy pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3, 
pokud má za to, že jsou takové kodexy 

1. Agentura po konzultaci všech 
dotčených stran v souladu s článkem ... 
nařízení (ES) č. ... , kterým se zřizuje 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů, připraví v oblastech 
uvedených v čl. 2c odst. 3 a 5 strategické 
směry pro Evropskou síť provozovatelů 
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nezbytné pro účinné fungování trhu. elektroenergetických přenosových soustav, 
které představují základ pro vypracování 
podrobného technického kodexu a pro 
desetiletý investiční plán, včetně výhledu 
přiměřenosti výrobních kapacit. Je-li 
návrh strategických směrů připraven, 
předloží ho agentura Komisi, která může 
tyto strategické směry přijmout 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2. 
1a. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
připraví v přiměřené lhůtě na základě 
strategických směrů přijatých Komisí 
podle odstavce 1 návrh kodexu 
v oblastech uvedených v čl. 2c odst. 3 
a návrh desetiletého investičního plánu, 
včetně výhledu přiměřenosti výrobních 
kapacit uvedeného v čl. 2c odst. 5. 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
agentuře předloží návrh technického 
kodexu a návrh desetiletého investičního 
plánu agentuře ke schválení.
1b. Agentura schválí návrh technického 
kodexu a návrh desetiletého investičního 
plánu na základě článků X a Y nařízení 
(ES) č. ... , kterým se zřizuje Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů. Před schválením kodexu 
a návrhu desetiletého akčního plánu se 
agentura ujistí, že jsou podrobný 
technický kodex a návrh desetiletého 
akčního plánu v souladu se strategickými 
směry a že zajišťují nediskriminaci, 
účinnou hospodářskou soutěž a účinné 
fungování trhu.

2. Agentura Komisi poskytne řádně
odůvodněné stanovisko, pokud má za to, 
že:

2. Agentura Komisi poskytne řádně 
odůvodněné stanovisko, pokud má za to, 
že:

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 
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trhu;
b) Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
v přiměřené lhůtě neodsouhlasila technický 
nebo tržní kodex pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3

a) Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
v přiměřené lhůtě neodsouhlasila technický 
kodex pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3

c) provozovatelé přenosové soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 
neprovádějí.

b) provozovatelé přenosové soustavy 
technický kodex připravený Evropskou sítí 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3 a schválený agenturou 
v souladu s odstavcem 1b neprovádějí.

3. Komise může z vlastního podnětu nebo 
na doporučení agentury přijmout obecné 
zásady k oblastem uvedeným v čl. 2c 
odst. 3, pokud má za to, že:
a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 
trhu;
b) Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
v přiměřené lhůtě neodsouhlasila 
technický nebo tržní kodex pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3
c) provozovatelé přenosové soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 
neprovádějí.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2
4. Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise přijmout a měnit obecné zásady, 
jak stanoví článek 8. 

2a. Komise může na doporučení agentury 
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přijmout obecné zásady k tržnímu kodexu.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2
2b. Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise přijmout a měnit obecné zásady, 
jak stanoví článek 8.

Or. en

Odůvodnění

Přístup navrhovaný Komisí by mohl ohrozit vytvoření skutečného soutěžního trhu EU 
umožňujícího samoregulaci provozovatelů přenosových soustav. Tento pozměňovací návrh 
navrhuje jiný přístup: Působnost a podrobnost navrhovaného technického kodexu, tzv. 
„strategické směry“, by měla stanovit ex ante ACER, a dále je stanoven postup projednání ve 
výborech pro vydání závazných „strategických směrů“, na kterých bude založena budoucí 
práce ENTSO. Provozovatelé přenosových soustav mají silný zájem na fungování pravidel 
trhu (neboť mají vliv na jejich náklady), a proto by neměli připravovat tržní kodex.

Pozměňovací návrh 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může po konzultaci agentury
v přiměřené lhůtě vyzvat Evropskou síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, aby vypracovala 
kodexy pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3, 
pokud má za to, že jsou takové kodexy 
nezbytné pro účinné fungování trhu.

1. Agentura může v přiměřené lhůtě 
vyzvat Evropskou síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav, 
aby vypracovala kodexy pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3, pokud má za to, že 
jsou takové kodexy nezbytné pro účinné 
fungování trhu.

Or. de

Odůvodnění

Vyzvat síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav k vypracování těchto 
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kodexů by měla agentura, a nikoli Komise.

Pozměňovací návrh 74
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 e – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
připraví v přiměřené lhůtě na základě 
strategických směrů přijatých Komisí 
podle odstavce 1 návrh kodexu 
v oblastech uvedených v čl. 2c odst. 3 
a návrh desetiletého investičního plánu, 
včetně výhledu přiměřenosti výrobních 
kapacit uvedeného v čl. 2c odst. 5. 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
agentuře předloží návrh technického 
kodexu a návrh desetiletého investičního 
plánu agentuře ke schválení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný technický kodex by měl být stanoven ex ante. Na začátku regulativního postupu 
by ACER měla poskytnout Komisi formální doporučení v podobě strategických směrů pro 
ENTSO, jakožto základ pro přípravu technického kodexu. Na základě těchto doporučení 
navrhujeme, aby se postup projednání ve výborech využil k vydání závazných stategických 
směrů, na kterých bude založena budoucí práce. ENTSO by připravila návrh technického 
kodexu založený na závazných strategických směrech.

Pozměňovací návrh 75
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 e – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Agentura schválí návrh technického 
kodexu a návrh desetiletého investičního 
plánu na základě článků X a Y nařízení 
(ES) č. ... , kterým se zřizuje Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů. Před schválením kodexu 
a návrhu desetiletého akčního plánu se 
agentura ujistí, že jsou podrobný 
technický kodex a návrh desetiletého 
akčního plánu v souladu se strategickými 
směry a že zajišťují nediskriminaci, 
účinnou hospodářskou soutěž a účinné 
fungování trhu.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný technický kodex by měl být stanoven ex ante. Na začátku regulativního postupu 
by ACER měla poskytnout Komisi formální doporučení v podobě strategických směrů pro 
ENTSO, jakožto základ pro přípravu technického kodexu. Na základě těchto doporučení 
navrhujeme, aby se postup projednání ve výborech využil k vydání závazných stategických 
směrů, na kterých bude založena budoucí práce. ENTSO by připravila návrh technického 
kodexu založený na závazných strategických směrech.

Pozměňovací návrh 76
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 e – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura Komisi poskytne řádně 
odůvodněné stanovisko, pokud má za to, 
že:

2. Agentura Komisi poskytne řádně 
odůvodněné stanovisko, pokud má za to, 
že:

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
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hospodářské soutěž a účinné fungování 
trhu;
b) Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
v přiměřené lhůtě neodsouhlasila technický 
nebo tržní kodex pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3

a) Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
v přiměřené lhůtě neodsouhlasila technický 
kodex pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3

c) provozovatelé přenosové soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 
neprovádějí.

b) provozovatelé přenosové soustavy 
technický kodex pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3 schválený agenturou 
v souladu s odstavcem 1b neprovádějí.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že agentura musí před schválením kodexu přezkoumat a prověřit, zda je 
v souladu se strategickými směry a zda zajišťuje nediskriminaci, účinnou hospodářskou 
soutěž a účinné fungování trhu, může být odst. 2 písm. a) vypuštěno.

Pozměňovací návrh 77
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 e – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může z vlastního podnětu nebo 
na doporučení agentury přijmout obecné 
zásady k oblastem uvedeným v čl. 2c 
odst. 3, pokud má za to, že:

vypouští se

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 
trhu;
b) Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
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v přiměřené lhůtě neodsouhlasila 
technický nebo tržní kodex pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3
c) provozovatelé přenosové soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 
neprovádějí.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 3 se vypouští vzhledem k tomu, že upravuje postup pozdějšího projednání ve 
výborech (na konci postupu), což není nutné, neboť podle CEER by měl být postup projednání 
ve výborech zahájen na počátku regulativního postupu a měl by být následován schválením 
návrhu technického kodexu předloženého ENTSO agenturou.

Pozměňovací návrh 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 e – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může z vlastního podnětu nebo
na doporučení agentury přijmout obecné 
zásady k oblastem uvedeným v čl. 2c 
odst. 3, pokud má za to, že:

3. Komise může na doporučení agentury 
změnit obecné zásady k oblastem 
uvedeným v čl. 2c odst. 3, pokud má za to, 
že:

v technickém nebo tržním kodexu přijatém 
Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 
trhu;

v technickém nebo tržním kodexu přijatém 
Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 
trhu;
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b) Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
v přiměřené lhůtě neodsouhlasila technický 
nebo tržní kodex pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3;

b) Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
v přiměřené lhůtě neodsouhlasila technický 
nebo tržní kodex pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3;

c) provozovatelé přenosové soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 
neprovádějí.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se změní
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2

Or. de

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být zajištěno, aby bylo možné schválit pokyny 
v Parlamentu a Radě řádným postupem. Mělo by být zachováno omezení přenášení 
pravomocí na Komisi pouze na případná nezbytná přizpůsobení.

Pozměňovací návrh 79
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 e – odst. 3 – pododstavec 1 – první věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může z vlastního podnětu nebo 
na doporučení agentury přijmout obecné 
zásady k oblastem uvedeným v čl. 2c 
odst. 3, pokud má za to, že:

3. Komise z vlastního podnětu nebo na 
doporučení agentury přijme obecné zásady 
k oblastem uvedeným v čl. 2c odst. 3 tam, 
kde to považuje za nezbytné pro zajištění 
vývoje ohledně otázek uvedených v čl. 2c 
odst. 1 až 3 způsobem, který je v souladu 
s cíli vnitřního trhu a:

Or. en



AM\717090CS.doc 57/110 PE404.668v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

V případě, že provozovaté přenosové soustavy nepřijmou kodex, může Komise přijmout 
závazné obecné zásady postupem projednávání ve výborech. V navrhovaném pozměněném 
nařízení o elektřině byla tato možnost formulována nezávazným způsobem. Aby bylo vůči 
provozovatelům přenosové soustavy a všem zúčastněným stranám postupováno co 
nejprůhledněji, nesmí být pochyb o tom, že Komise skutečně přijme závazné obecné zásady, 
pokud provozovatelé přenosových soustav neplní své regulační úkoly.

Pozměňovací návrh 80
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 e – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přijímání obecných zásad Komise 
konzultuje reprezentativní organizace 
uživatelů sítě.

Or. en

Odůvodnění

Účinná konzultace všech zúčastněných stran je zásadní pro zajištění, že všechny relevantní 
zájmy budou zahrnuty do rozhodování o fungování trhu s elektřinou.

Pozměňovací návrh 81
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 e – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise přijmout a měnit obecné zásady, 
jak stanoví článek 8.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Odstavec 4 se vypouští, neboť vzhledem k vypuštění odstavce 3 (viz pozměňovací návrh 12) 
pozbývá významu.

Pozměňovací návrh 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 e – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise přijmout a měnit obecné zásady, 
jak stanoví článek 8.

4. Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise měnit obecné zásady, jak stanoví 
článek 8.

Or. de

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být zajištěno, aby bylo možné schválit pokyny 
v Parlamentu a Radě řádným postupem. Mělo by být zachováno omezení přenášení 
pravomocí na Komisi pouze na případná nezbytná přizpůsobení.

Pozměňovací návrh 83
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 e – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise může na doporučení agentury 
přijmout obecné zásady k tržnímu kodexu.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2
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Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se, aby Komise mohla na doporučení agentury přijmout obecné zásady k tržnímu 
kodexu (odstavec 5). Provozovatelé přepravních soustav jsou provozovateli monopolní 
infrastruktury a nejsou účastníky soutěžní části trhu. Tito provozovatelé nicméně mají silný 
zájem na fungování pravidel trhu (neboť mají vliv na jejich náklady), a proto by neměli 
připravovat tržní kodex.

Pozměňovací návrh 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 e – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud má Komise v úmyslu přijmout 
obecné zásady podle čl. 2e odst. 3, oznámí 
to Evropskému parlamentu a Radě, .

Or. de

Odůvodnění

Kroky Komise podle čl. 2e odst. 3 nařízení svědčí o tom, že síť provozovatelů přenosových 
soustav, která je financována z veřejných prostředků, neplní své úkoly podle tohoto nařízení 
v potřebné míře. Evropský parlament a Rada o tom musí být komplexně informováni, aby 
mohli provést nezbytné změny.

Pozměňovací návrh 85
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 e – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Odstavcem 4a není dotčeno právo 
Komise přijmout a měnit obecné zásady, 
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jak stanoví článek 8.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se, aby Komise mohla na doporučení agentury přijmout obecné zásady k tržnímu 
kodexu (odstavec 5). Provozovatelé přepravních soustav jsou provozovateli monopolní 
infrastruktury a nejsou účastníky soutěžní části trhu. Tito provozovatelé nicméně mají silný 
zájem na fungování pravidel trhu (neboť mají vliv na jejich náklady), a proto by neměli 
připravovat tržní kodex.

Pozměňovací návrh 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2ea
Vypracování obecných pokynů

1. Komise po konzultaci s agenturou 
vypracuje výroční seznam priorit, který 
určí otázky prvořadého významu pro 
rozvoj vnitřního trhu s elektřinou.
2. Komise s ohledem na tento seznam 
priorit pověří agenturu, aby nejpozději do 
šesti měsíců vypracovala návrh obecných 
zásad pro stanovení základních, jasných 
a objektivních zásad harmonizace 
pravidel, jak stanoví článek 2c.
3. Při navrhování těchto pokynů agentura 
rozsáhle otevřeným a transparentním 
způsobem konzultuje ENTSO a další 
dotčené strany a také je pravidelně 
informuje.
4. Agentura dokončí pokyny na základě 
konzultace. Zveřejní veškeré připomínky, 
které obdržela a které nejsou důvěrné, 
a vysvětlí, jakým způsobem byly 
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v konečném návrhu pokynů zohledněny, 
nebo odůvodní jejich zamítnutí.
5. Komise předloží návrh obecných zásad 
výboru uvedenému v čl. 13 odst. 1 pro 
konečné přijetí v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 13 odst. 2.
6. Komise může z vlastní iniciativy nebo 
na žádost agentury iniciovat tentýž postup 
pro aktualizaci pokynů.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na vyjasnění postupu vypracovávání obecných zásad. Komise pověří agenturu, která 
tyto zásady konzultuje, vypracuje a přijme. Komise dodá těmto zásadám závaznost prostupem 
projednání ve výborech.

Pozměňovací návrh 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2ea
Vypracování tržního kodexu

1. Po přijetí pokynů v souladu s článkem 
2da agentura nejpozději do šesti měsíců 
a plně v souladu se zásadami stanovenými 
v těchto pokynech vypracuje návrh 
tržního kodexu.
2. Při navrhování tohoto kodexu agentura 
rozsáhle otevřeným a transparentním 
způsobem konzultuje všechny relevantní 
dotčené strany a také je pravidelně 
informuje.
3. Agentura dokončí a přijme návrh 
tržního kodexu na základě konzultace. 
Zveřejní veškeré připomínky, které 
obdržela, a vysvětlí, jakým způsobem byly 
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v konečném návrhu pokynů zohledněny, 
nebo odůvodní jejich zamítnutí.
4. Agentura může z vlastní iniciativy nebo 
na žádost Evropského parlamentu nebo 
Komise iniciovat tentýž postup pro revizi 
stávajícího kodexu.

Or. en

Odůvodnění

Tržní kodexy by měly být vypracovány a přijaty po rozsáhlé konzultaci agenturou. Úloha 
Evropského parlamentu je posílena jeho možností iniciovat revizi tohoto kodexu.

Pozměňovací návrh 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 e b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2eb
Vypracování kodexů

1. Po přijetí pokynů v souladu s článkem 
2ea Komise do šesti měsíců a plně 
v souladu se zásadami stanovenými 
v těchto pokynech pověří ENTSO 
vypracováním návrhu kodexů.
2. Při navrhování tohoto kodexu ENTSO 
zohlední technické odborné znalosti 
účastníků trhu a tyto subjekty pravidelně 
informuje.
3. ENTSO předloží návrh kodexu 
agentuře.
4. Agentura k návrhu provede otevřeným 
a průhledným způsobem rozsáhlé 
konzultace.
5. Agentura dokončí a přijme návrh 
kodexu na základě konzultace. Zveřejní 
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veškeré připomínky, které obdržela a které 
nejsou důvěrné, a vysvětlí, jakým 
způsobem byly v konečném návrhu 
kodexu zohledněny, nebo odůvodní jejich 
zamítnutí.
6. Revizi stávajícího kodexu je možné 
provést z vlastní iniciativy agentury nebo 
na žádost ENTSO, a to v souladu s týmž 
postupem.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na vyjasnění postupu vypracovávání kodexů. Komise pověří ENTSO, která vypracuje 
technický návrh ve spolupráci s účastníky trhu. Agentura je konzultuje a přijme.

Pozměňovací návrh 89
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 f vypouští se
Konzultace

1. V rámci plnění svých úkolů vede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přepravních soustav 
otevřeným a průhledným způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace se všemi 
příslušnými účastníky trhu, a to zejména 
při vypracovávání technického a tržního 
kodexu a ročního pracovního programu, 
jež jsou uvedeny v čl. 2c odst. 1 a 3; 
konzultace zahrnují dodavatelské 
a výrobní podniky, zákazníky, uživatele 
soustavy, provozovatele distribuční 
soustavy, včetně příslušných 
(odvětvových) sdružení, technických 
orgánů a platforem zúčastněných stran.
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2. Všechny dokumenty a zápisy z jednání 
týkající se otázek uvedených v odstavci 1 
se zveřejňují.
3. Před přijetím ročního pracovního 
programu a technického a tržního kodexu 
uvedených v čl. 2c odst. 1 a 3 uvede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových 
soustav, jaké poznatky při konzultacích 
získala a jak byly tyto poznatky vzaty 
v úvahu. Pokud poznatky vzaty v úvahu 
nebyly, uvede důvody.

Or. en

Odůvodnění

ERGEG v současné době provádí konzultace na úrovni EU. Agentura by proto měla splnit 
tento úkol, neboť již má dobře zavedená pravidla a zkušenosti v oblasti provádění veřejných 
konzultací. Agentura kromě toho jedná v zájmu všech účastníků trhu, zatímco provozovatelé 
přenosových soustav jsou potenciální zúčastněnou stranou.

Pozměňovací návrh 90
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 f vypouští se
Konzultace

1. V rámci plnění svých úkolů vede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přepravních soustav 
otevřeným a průhledným způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace se všemi 
příslušnými účastníky trhu, a to zejména 
při vypracovávání technického a tržního 
kodexu a ročního pracovního programu, 
jež jsou uvedeny v čl. 2c odst. 1 a 3; 
konzultace zahrnují dodavatelské 
a výrobní podniky, zákazníky, uživatele 
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soustavy, provozovatele distribuční 
soustavy, včetně příslušných 
(odvětvových) sdružení, technických 
orgánů a platforem zúčastněných stran.
2. Všechny dokumenty a zápisy z jednání 
týkající se otázek uvedených v odstavci 1 
se zveřejňují.
3. Před přijetím ročního pracovního 
programu a technického a tržního kodexu 
uvedených v čl. 2c odst. 1 a 3 uvede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových 
soustav, jaké poznatky při konzultacích 
získala a jak byly tyto poznatky vzaty 
v úvahu. Pokud poznatky vzaty v úvahu 
nebyly, uvede důvody.

Or. en

Odůvodnění

ERGEG v současné době provádí konzultace na úrovni EU. Agentura by proto měla splnit 
tento úkol, neboť již má dobře zavedená pravidla a zkušenosti v oblasti provádění veřejných 
konzultací. Agentura kromě toho jedná v zájmu všech účastníků trhu, zatímco provozovatelé 
přenosových soustav jsou potenciální zúčastněnou stranou.

Pozměňovací návrh 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2f vypouští se
Konzultace

1. V rámci plnění svých úkolů vede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přepravních soustav 
otevřeným a průhledným způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace se všemi 
příslušnými účastníky trhu, a to zejména 
při vypracovávání technického a tržního 
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kodexu a ročního pracovního programu, 
jež jsou uvedeny v čl. 2c odst. 1 a 3; 
konzultace zahrnují dodavatelské 
a výrobní podniky, zákazníky, uživatele 
soustavy, provozovatele distribuční 
soustavy, včetně příslušných 
(odvětvových) sdružení, technických 
orgánů a platforem zúčastněných stran.
2. Všechny dokumenty a zápisy z jednání 
týkající se otázek uvedených v odstavci 1 
se zveřejňují.
3. Před přijetím ročního pracovního 
programu a technického a tržního kodexu 
uvedených v čl. 2c odst. 1 a 3 uvede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových 
soustav, jaké poznatky při konzultacích 
získala a jak byly tyto poznatky vzaty 
v úvahu. Pokud poznatky vzaty v úvahu 
nebyly, uvede důvody.

Or. en

Odůvodnění

ERGEG v současné době provádí konzultace na úrovni EU. Agentura by proto měla splnit 
tento úkol, neboť již má dobře zavedená pravidla a zkušenosti v oblasti provádění veřejných 
konzultací. Agentura kromě toho jedná v zájmu všech účastníků trhu, zatímco provozovatelé 
přenosových soustav jsou potenciální zúčastněnou stranou.

Pozměňovací návrh 92
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 f – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V rámci plnění svých úkolů vede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přepravních soustav 
otevřeným a průhledným způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace se všemi 

1. V rámci plnění svých úkolů vede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přepravních soustav 
otevřeným a průhledným způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace se všemi 
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příslušnými účastníky trhu, a to zejména 
při vypracovávání technického a tržního 
kodexu a ročního pracovního programu, 
jež jsou uvedeny v čl. 2c odst. 1 a 3; 
konzultace zahrnují dodavatelské a výrobní 
podniky, zákazníky, uživatele soustavy,
provozovatele distribuční soustavy, včetně 
příslušných (odvětvových) sdružení, 
technických orgánů a platforem 
zúčastněných stran.

příslušnými účastníky trhu, a to zejména 
při vypracovávání technického a tržního 
kodexu a ročního pracovního programu, 
jež jsou uvedeny v čl. 2c odst. 1 a 3; 
konzultace zahrnují členské státy 
a příslušné vnitrostátní orgány,
dodavatelské a výrobní podniky, 
zákazníky, uživatele soustavy, 
provozovatele distribuční soustavy, včetně 
příslušných (odvětvových) sdružení, 
technických orgánů a platforem 
zúčastněných stran.

Or. es

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit účast všech dotčených subjektů.

Pozměňovací návrh 93
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 f – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.  V rámci plnění svých úkolů vede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přepravních soustav 
otevřeným a průhledným způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace se všemi 
příslušnými účastníky trhu, a to zejména 
při vypracovávání technického a tržního 
kodexu a ročního pracovního programu, 
jež jsou uvedeny v čl. 2c odst. 1 a 3; 
konzultace zahrnují dodavatelské 
a výrobní podniky, zákazníky, uživatele 
soustavy, provozovatele distribuční 
soustavy, včetně příslušných 
(odvětvových) sdružení, technických 
orgánů a platforem zúčastněných stran.

1. V rámci plnění svých úkolů vede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přepravních soustav 
otevřeným a průhledným způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace 
s reprezentativními organizacemi 
uživatelů sítě, a to zejména při 
vypracovávání pravidel pro postup 
konzultace, technického a tržního kodexu 
a ročního pracovního programu, jež jsou 
uvedeny v čl. 2c odst. 1 a 3.

Or. en
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Odůvodnění

Na účinnost konzultace mají vliv řádná pravidla a postupy. Je rovněž důležité, aby zápis 
z konzultace odrážel vklad všech účastníků i interakci ENTSO a zástupců uživatelů sítě.

Pozměňovací návrh 94
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 f – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Konzultace uvedené v odstavci 1 musí 
být zaměřeny na zahrnutí zájmů všech 
zúčastněných stran do postupu 
rozhodování.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé přenosových soustav nejsou vzhledem ke svému monopolnímu postavení zvyklí 
vyjednávat se svými zákazníky, tj. uživateli sítě. Aby se zabránilo tomu, že provozovatelé 
přenosových soustav budou uživatele sítě informovat, spíše než konzultovat, je v zájmu 
účinnosti stanovit cíl konzultací.

Pozměňovací návrh 95
Paul Rübig

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady spojené s činnostmi Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, uvedenými 
v článcích 2a až 2h, ponesou provozovatelé 
přenosových soustav a zohlední se při
výpočtu sazeb.

Náklady spojené s činnostmi Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, uvedenými 
v článcích 2a až 2h, ponesou provozovatelé 
přenosových soustav a zahrnou se do
výpočtu sazeb.
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Or. en

Odůvodnění

Pravomoci Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav by měly být omezeny na aspekty, 
které se týkají sítí. Proto by čl. 2c odst. 3 písm. g) měl být vypuštěn, neboť pravidla 
obchodování se nezabývají těmito aspekty, které se týkají sítí.

Pozměňovací návrh 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady spojené s činnostmi Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, uvedenými 
v článcích 2a až 2h, ponesou provozovatelé 
přenosových soustav a zohlední se při 
výpočtu sazeb.

Náklady spojené s činnostmi Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, uvedenými 
v článcích 2a až 2h, ponesou provozovatelé 
přenosových soustav a zohlední se při 
výpočtu sazeb. Tyto náklady schválí 
regulační orgány, pokud jsou rozumné 
a přiměřené.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zabránit tomu, aby evropští spotřebitelé nesli důsledky neefektivnosti této 
organizace.

Pozměňovací návrh 97
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady spojené s činnostmi Evropské sítě Náklady spojené s činnostmi Evropské sítě 
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provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, uvedenými v 
článcích 2a až 2h, ponesou provozovatelé 
přenosových soustav a zohlední se při 
výpočtu sazeb.

provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, uvedenými v 
článcích 2a až 2h, ponesou provozovatelé 
přenosových soustav a zohlední se při 
výpočtu sazeb. Tyto náklady schválí 
regulační orgány, pokud jsou rozumné 
a přiměřené.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zabránit tomu, aby evropští spotřebitelé nesli důsledky neefektivnosti této 
organizace.

Pozměňovací návrh 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2h vypouští se
Regionální spolupráce provozovatelů 

přenosových soustav
1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přenosových soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské 
sítě provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav. Zejména každé dva 
roky zveřejňují regionální investiční plán, 
na jehož základě smějí přijímat investiční 
rozhodnutí.
Regionální investiční plán nesmí být 
v rozporu s desetiletým investičním 
plánem podle čl. 2c odst. 1 písm. c).
2. Provozovatelé přenosových soustav 
podporují provozní úpravy s cílem zajistit 
optimální řízení sítě, prosazovat rozvoj 
energetických burz, přidělování 
přeshraniční kapacity prostřednictvím 
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implicitních aukcí a integraci 
mechanismů vyrovnávání a vytváření 
rezerv.
3. Komise může vymezit zeměpisné oblasti, 
na něž se vztahují jednotlivé struktury 
regionální spolupráce. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2
Komise může za tímto účelem konzultovat 
Evropskou síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a agenturu.

Or. en

Odůvodnění

Existence evropských pravidel nebrání provozovatelům přenosových soustav překročit 
minimální požadavky a nebrání jim vytvořit úzkou spolupráci se sousedy. Vymezení regionů 
nevyhnutelné povede k upevnění regionálních trhů a k novým „hranicím“ uvnitř EU. To 
nedává smysl. V propojené síti musí být spolehlivost a přeshraniční toky řešeny globálně, jak 
to uznává UCTE ve své zprávě z ledna 2008 o přiměřenosti kapacit.

Pozměňovací návrh 99
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 h – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé přenosových soustav 
podporují provozní úpravy s cílem zajistit 
optimální řízení sítě, prosazovat rozvoj
energetických burz, přidělování 
přeshraniční kapacity prostřednictvím 
implicitních aukcí a integraci mechanismů
vyrovnávání a vytváření rezerv.

2. Provozovatelé přenosových soustav 
podporují provozní úpravy s cílem zajistit 
optimální řízení sítě, prosazovat rozvoj 
energetických burz a tam, kde je to 
ekonomicky efektivní, přidělování 
přeshraniční kapacity prostřednictvím 
implicitních aukcí a slučitelnost 
přeshraničních úprav o vyrovnávání.

Or. en
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Odůvodnění

Přidělování přeshraniční kapacity prostřednictvím implicitních aukcí a integrace mechanismů 
vyrovnávání mohou být za určitých podmínek drahá a složitá řešení ve srovnání se získanými 
přínosy. Provozovatelé přenosových soustav by měli mít možnost prosazovat řešení, která 
optimalizují přeshraniční úpravy.

Pozměňovací návrh 100
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 h – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé přenosových soustav 
podporují provozní úpravy s cílem zajistit 
optimální řízení sítě, prosazovat rozvoj 
energetických burz, přidělování 
přeshraniční kapacity prostřednictvím 
implicitních aukcí a integraci mechanismů 
vyrovnávání a vytváření rezerv.

2. Provozovatelé přenosových soustav 
podporují provozní úpravy s cílem zajistit 
optimální řízení sítě, prosazovat 
koordinované přidělování přeshraniční 
kapacity a integraci mechanismů 
vyrovnávání a vytváření rezerv.

Or. en

Odůvodnění

Posílená harmonizace pravidel týkajících se sítě a trhu je potřebná pro dosažení 
integrovaného trhu s energií, to však neznamená, že jsou ve všech členských státech potřebné 
stejné úpravy. Standardizované uspořádání trhu by bylo velmi časově náročné na provedení 
a nemuselo by nakonec být funkční. Energetické burzy a implicitní aukce poskytují možnosti 
řízení přeshraničního obchodu, avšak existují i jiné možnosti, které by neměly být vyloučeny.

Pozměňovací návrh 101
Nikolaos Vakalis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 h – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé přenosových soustav 
podporují provozní úpravy s cílem zajistit 
optimální řízení sítě, prosazovat rozvoj 
energetických burz, přidělování 
přeshraniční kapacity prostřednictvím 
implicitních aukcí a integraci mechanismů 
vyrovnávání a vytváření rezerv.

Provozovatelé přenosových soustav 
podporují provozní úpravy s cílem zajistit 
optimální řízení sítě, prosazovat rozvoj 
energetických burz, přidělování 
přeshraniční kapacity prostřednictvím 
implicitních nebo explicitních aukcí, 
o kterém rozhodují společně zapojení 
provozovatelé přenosových soustav,
a integraci mechanismů vyrovnávání 
a vytváření rezerv.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli jsou implicitní aukce ekonomicky účinným nástrojem přidělování přeshraniční 
kapacity, nejsou vždy vhodné, neboť nejsou přizpůsobené regionálním trhům s energií, které 
vznikají v procesu liberalizace, a nezajišťují přiměřenou úroveň přeshraničního obchodu 
s elektřinou na dlouhodobém (měsíčním nebo ročním) základě.

Pozměňovací návrh 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 h – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může vymezit zeměpisné oblasti, 
na něž se vztahují jednotlivé struktury 
regionální spolupráce. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2

vypouští se

Komise může za tímto účelem konzultovat 
Evropskou síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a agenturu.“

Or. de
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Odůvodnění

Regionální spolupráce je organizována v rámci sítě. Fungování spolupráce a úroveň 
zajišťování její organizace je nutné stanovit ve statutu sítě. Zvláštní opatření Komise nejsou 
nutná a ani účelná.

Pozměňovací návrh 103
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2 h – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může vymezit zeměpisné oblasti, 
na něž se vztahují jednotlivé struktury 
regionální spolupráce. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2

vypouští se

Komise může za tímto účelem konzultovat 
Evropskou síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a agenturu.“

Or. en

Odůvodnění

Regionální trhy by měly být prvním krokem k plně integrovanému evropskému trhu a nesmějí 
být zeměpisně vymezeny Evropskou komisí.

Pozměňovací návrh 104
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2h – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může vymezit zeměpisné 
oblasti, na něž se vztahují jednotlivé 
struktury regionální spolupráce. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2

3. Komise může ve snaze vytvořit skutečný 
vnitřní trh vymezit zeměpisné oblasti, na 
něž se vztahují jednotlivé struktury 
regionální spolupráce, přičemž zohlední 
stávající struktury regionální spolupráce. 
Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2

Or. es

Odůvodnění

Neměla by být přehlížena již probíhající regionální spolupráce.

Pozměňovací návrh 105
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 2h – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může vymezit zeměpisné 
oblasti, na něž se vztahují jednotlivé 
struktury regionální spolupráce. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2

3. Komise může vymezit zeměpisné 
oblasti, na něž se vztahují jednotlivé 
struktury regionální spolupráce, pouze po 
konzultaci s členskými státy v této 
zeměpisné oblasti. Toto opatření, jehož 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2

Or. ro

Odůvodnění

Členské státy v oblasti mají znalosti nejen o stávajících propojeních mezi provozovateli 
soustav pro přenos elektřiny, ale také o kapacitě pro dodávky elektřiny a úrovni poptávky 
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v sousedních zemích.

Pozměňovací návrh 106
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 2 h a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2ha
Technická spolupráce mezi provozovateli 

přenosových soustav Společenství 
a třetích zemí

1. Technickou spolupráci mezi 
provozovateli přenosových soustav 
Společenství a třetích zemí sledují 
vnitrostátní regulační orgány.
2. Pokud v průběhu technické spolupráce 
vyjde najevo nesoulad s pravidly a kodexy 
přijatými agenturou, požádá vnitrostátní 
regulační orgán agenturu o vyjasnění.

Or. lt

Odůvodnění

Nařízení nestanoví, jak bude probíhat spolupráce s provozovateli přenosových soustav třetích 
zemí na technické úrovni.

Pozměňovací návrh 107
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 – písm. b)
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výrobní společnosti, které vlastní nebo 
provozují výrobní zařízení, z nichž jedno 

6. Výrobní společnosti, které vlastní nebo 
provozují výrobní zařízení, z nichž jedno 
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má instalovaný výkon alespoň 250 MW, 
uchovávají pro potřebu vnitrostátního 
regulačního orgánu, vnitrostátního orgánu 
pro hospodářskou soutěž a Komise alespoň 
po dobu pěti let veškeré hodinové údaje 
pro jednotlivá zařízení, nutné k ověření 
všech provozních dispečerských 
rozhodnutí a chování na energetických 
burzách, aukcích kapacit na 
propojovacím vedení, trhu s rezervní 
kapacitou a OTC trzích. Hodinové údaje 
a informace o jednotlivých elektrárnách, 
jež se mají uchovávat, obsahují alespoň 
údaje o dostupné výrobní kapacitě 
a rezervovaných kapacitách, včetně jejich 
přidělení na jednotlivé elektrárny, 
v okamžiku uskutečnění nabídky a když 
probíhá výroba.

má instalovaný výkon alespoň 250 MW, 
uchovávají pro potřebu vnitrostátního 
regulačního orgánu, vnitrostátního orgánu 
pro hospodářskou soutěž a Komise alespoň 
po dobu pěti let veškeré hodinové údaje 
pro veškerá zařízení s instalovaným 
hrubým výkonem alespoň 100 MW. 
Hodinové údaje pro každé zařízení 
a informace o jednotlivých elektrárnách, 
jež se mají uchovávat, obsahují alespoň 
údaje o dostupné výrobní kapacitě 
a rezervovaných kapacitách na jednotlivé 
elektrárny, v okamžiku uskutečnění 
nabídky a když probíhá výroba.

Or. de

Odůvodnění

Uchovávání veškerých údajů, které jsou potřebné pro revizi operativních rozhodnutí nebo 
nabídkové strategie elektrárny je téměř nemožné. Kromě toho by toto pravidlo vedlo 
k nerovnému zacházení vůči výrobním společnostem a nezávislým prodejcům elektřiny (bez 
vlastních výrobních kapacit), neboť se povinnost uchovávat údaje vztahuje pouze na výrobní 
společnosti. To se jeví jako neodůvodněné, neboť to představuje pouze část celkové nabídky 
na trhu.

Pozměňovací návrh 108
Werner Langen

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 – písm. b)
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výrobní společnosti, které vlastní nebo 
provozují výrobní zařízení, z nichž jedno 
má instalovaný výkon alespoň 250 MW, 
uchovávají pro potřebu vnitrostátního 
regulačního orgánu, vnitrostátního orgánu 
pro hospodářskou soutěž a Komise alespoň 

6. Výrobní společnosti, které vlastní nebo 
provozují výrobní zařízení, z nichž jedno 
má instalovaný výkon alespoň 250 MW, 
uchovávají pro potřebu vnitrostátního 
regulačního orgánu, vnitrostátního orgánu 
pro hospodářskou soutěž a Komise alespoň 
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po dobu pěti let veškeré hodinové údaje 
pro jednotlivá zařízení, nutné k ověření 
všech provozních dispečerských 
rozhodnutí a chování na energetických 
burzách, aukcích kapacit na 
propojovacím vedení, trhu s rezervní 
kapacitou a OTC trzích. Hodinové údaje a 
informace o jednotlivých elektrárnách, jež 
se mají uchovávat, obsahují alespoň údaje 
o dostupné výrobní kapacitě 
a rezervovaných kapacitách, včetně jejich 
přidělení na jednotlivé elektrárny, 
v okamžiku uskutečnění nabídky a když 
probíhá výroba.

po dobu pěti let veškeré hodinové údaje 
pro veškerá zařízení s instalovaným 
hrubým výkonem alespoň 50 MW. 
Hodinové údaje pro každé zařízení 
a informace o jednotlivých elektrárnách, 
jež se mají uchovávat, obsahují alespoň 
údaje o dostupné výrobní kapacitě 
a rezervovaných kapacitách na jednotlivé 
elektrárny, v okamžiku uskutečnění 
nabídky a když probíhá výroba.

Or. de

Odůvodnění

Uchovávání veškerých údajů, které jsou potřebné k ověření operativních rozhodnutí nebo 
chování elektrárny na energetických burzách je téměř nemožné. Kromě toho by toto pravidlo 
vedlo k nerovnému zacházení vůči výrobním společnostem a nezávislým prodejcům elektřiny 
(bez vlastních výrobních kapacit), neboť se povinnost uchovávat údaje vztahuje pouze na 
výrobní společnosti. To se jeví jako neodůvodněné, neboť to představuje pouze část celkové 
nabídky na trhu.

Pozměňovací návrh 109
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 – písm. b)
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výrobní společnosti, které vlastní nebo 
provozují výrobní zařízení, z nichž jedno
má instalovaný výkon alespoň 250 MW, 
uchovávají pro potřebu vnitrostátního 
regulačního orgánu, vnitrostátního orgánu 
pro hospodářskou soutěž a Komise alespoň 
po dobu pěti let veškeré hodinové údaje 
pro jednotlivá zařízení, nutné k ověření 
všech provozních dispečerských 
rozhodnutí a chování na energetických 

6. Výrobní společnosti, které vlastní nebo 
provozují výrobní zařízení, z nichž jedno 
má instalovaný výkon alespoň 250 MWe, 
uchovávají pro potřebu vnitrostátního 
regulačního orgánu, vnitrostátního orgánu 
pro hospodářskou soutěž a Komise alespoň 
po dobu pěti let veškeré hodinové údaje 
pro veškerá zařízení s instalovaným 
hrubým výkonem alespoň 250 MWe. 
Hodinové údaje a informace o jednotlivých 
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burzách, aukcích kapacit na 
propojovacím vedení, trhu s rezervní 
kapacitou a OTC trzích. Hodinové údaje 
a informace o jednotlivých elektrárnách, 
jež se mají uchovávat, obsahují alespoň 
údaje o dostupné výrobní kapacitě 
a rezervovaných kapacitách, včetně jejich 
přidělení na jednotlivé elektrárny, 
v okamžiku uskutečnění nabídky a když 
probíhá výroba.“

elektrárnách, jež se mají uchovávat, 
obsahují údaje o dostupné výrobní kapacitě 
a rezervovaných kapacitách.

Or. en

Odůvodnění

Uchovávání veškerých údajů, které jsou potřebné k ověření všech provozních dispečerských 
rozhodnutí a chování na energetických burzách atd. je téměř nemožné. Kromě toho by toto 
pravidlo vedlo k nerovnému zacházení vůči výrobním společnostem a nezávislým 
obchodníkům, neboť se povinnost uchovávat pro potřebu regulačních orgánů veškeré 
informace nezbytné pro ověření chování na energetických burzách a provozních 
dispečerských rozhodnutí vztahuje pouze na výrobní společnosti.

Pozměňovací návrh 110
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V čl. 6 odst. 1 se doplňují pododstavce, 
které znějí:
„
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 
regulačním orgánům. Regulační orgány 
mohou ještě před schválením těchto 
pravidel požadovat jejich změnu.“



PE404.668v01-00 80/110 AM\717090CS.doc
Externí překlad

CS

Or. en

(Pozměňuje stávající čl. 6 odst. 1 nařízení č. 1228/2003 vložením dvou nových pododstavců.)

Odůvodnění

V nařízení č. 1228/2003 by mělo být jasně stanoveno formální schválení postupů pro řízení 
přetížení regulačními orgány, aby se zajistilo jeho účinné provádění.

Pozměňovací návrh 111
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V článku 6 se vkládá nový odstavec 
1a, který zní:
„1a. 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 
regulačním orgánům. Regulační orgány 
mohou ještě před schválením těchto 
pravidel požadovat jejich změnu.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec 1a do článku 6 nařízení č. 1228/2003/ES.)

Odůvodnění

V nařízení č. 1228/2003 by mělo být jasně stanoveno formální schválení postupů pro řízení 
přetížení regulačními orgány, aby se zajistilo jeho účinné provádění.
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Pozměňovací návrh 112
Nikolaos Vakalis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V článku 6 se vkládá nový odstavec 
1a, který zní:
„1a. Regulační orgány sledují řízení 
přetížení v rámci vnitrostátních 
elektroenergetických soustav 
a propojovacího vedení.
Provozovatelé přenosových soustav 
předloží své postupy pro řízení přetížení, 
včetně přidělování kapacity, ke schválení 
regulačním orgánům. Regulační orgány 
mohou ještě před schválením těchto 
pravidel požadovat jejich změnu.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec 1a do článku 6 nařízení č. 1228/2003/ES.)

Odůvodnění

V nařízení č. 1228/2003 ke potřeba jasně stanovit formální schválení postupů pro řízení 
přetížení regulačními orgány, aby se zajistilo jeho účinné provádění.

Pozměňovací návrh 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V článku 6 se vkládá nový odstavec 
1a, který zní:
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„1a. Regulační orgány sledují řízení 
přetížení v rámci vnitrostátních 
elektroenergetických soustav 
a propojovacího vedení.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec 1a do článku 6 nařízení č. 1228/2003/ES.)

Odůvodnění

V nařízení č. 1228/2003 by mělo být jasně stanoveno formální schválení postupů pro řízení 
přetížení regulačními orgány, aby se zajistilo jeho účinné provádění.

Pozměňovací návrh 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. V článku 6 se vkládá nový odstavec 
1b, který zní:
„1b. Provozovatelé přepravních soustav 
předloží své postupy pro řízení přetížení, 
včetně přidělování kapacity a přidělování 
příjmů z přetížení, ke schválení 
regulačním orgánům. Regulační orgány 
mohou ještě před schválením těchto 
pravidel požadovat jejich změnu.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec 1b do článku 6 nařízení č. 1228/2003/ES.)

Odůvodnění

V nařízení č. 1228/2003 by mělo být jasně stanoveno formální schválení postupů pro řízení 
přetížení regulačními orgány, aby se zajistilo jeho účinné provádění.
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Pozměňovací návrh 115
Patrizia Toia

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Jakékoli příjmy vyplývající z přidělení 
propojovacího vedení se použijí k těmto 
účelům v tomto pořadí důležitosti:

6. Jakékoli příjmy vyplývající z přidělení 
propojovacího vedení se uloží na 
samostatný účet a použijí na:

(a) zaručení skutečné dostupnosti 
přidělené kapacity;

(a) projekty na posílení sítě schválené 
agenturou;

(b) síťové investice udržující nebo 
zvyšující propojovací kapacity.

(b) síťové investice udržující nebo 
zvyšující propojovací kapacity.

Pokud příjmy nelze použít k účelům 
stanoveným v písmenech a) nebo b) 
prvního pododstavce, uloží se do doby, než 
je k těmto účelům bude možno použít, na 
samostatný účet. V případě nezávislého 
provozovatele soustavy uloží jakýkoli 
příjem zbylý po uplatnění písmen a) a b) 
nezávislý provozovatel soustavy na 
samostatný účet do doby, než je bude 
možno použít k účelům stanoveným 
v písmenech a) a b) prvního pododstavce.

Or. it

Odůvodnění

Je potřeba řídit přetížení s cílem posílit přenosovou síť.

Pozměňovací návrh 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 6 – první věta
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Jakékoli příjmy vyplývající z přidělení 
propojovacího vedení se použijí k těmto 
účelům v tomto pořadí důležitosti:

6. Jakékoli příjmy vyplývající z přidělení 
propojovacího vedení a poplatků za 
přetížení se použijí k těmto účelům:

Or. en

Odůvodnění

V nařízení č. 1228/2003 je potřeba jasně stanovit využití příjmů z poplatků za přetížení, aby 
se zajistilo jeho účinné provádění.

Pozměňovací návrh 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 6 – první věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Jakékoli příjmy vyplývající z přidělení 
propojovacího vedení se použijí k těmto 
účelům v tomto pořadí důležitosti:

6. Jakékoli příjmy vyplývající z přidělení 
propojovacího vedení se použijí k těmto 
účelům:

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by existovat pořadí důležitosti pro přidělování příjmů, neboť ideální přidělovací 
metoda závisí na strukturální povaze sítě a případných potíží.

Pozměňovací návrh 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 6 – písm. b)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) síťové investice udržující nebo 
zvyšující propojovací kapacity.

(b) síťové investice udržující nebo 
zvyšující propojovací kapacity, zejména ty, 
které umožňují rozvoj inteligentních sítí 
a integraci obnovitelných zdrojů energie 
s velkou kapacitou i decentralizované 
výroby energie.

Or. en

Odůvodnění

Tato část musí být v souladu se stávající politikou Unie ve prospěch energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 6 – písm. b a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jako příjem, který berou v úvahu 
regulační orgány při schvalování metody 
výpočtu síťových sazeb nebo při 
posuzování, zda by sazby neměly být 
změněny.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zavádí ustanovení nařízení č. 1228/2003, které bylo zrušeno.
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Pozměňovací návrh 120
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 6 – písm. b a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jako příjem, který berou v úvahu 
regulační orgány při schvalování metody 
výpočtu síťových sazeb nebo při 
posuzování, zda by sazby neměly být 
změněny.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zabránit právní nejistotě vyplývající z vyloučení možnosti 
zohlednit tento příjem při výpočtu sazeb.

Pozměňovací návrh 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 6 – písm. b b) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) místně vztažené cenové signály, 
opatření na straně poptávky, jako je 
například přesouvání zatížení a vzájemná 
obchodní výměna;

Or. en

Odůvodnění

Místně vztažené cenové signály by měly povzbudit provozovatele k budování kapacity 
v oblastech blízko spotřebitelů a k zabránění případných potíží při přenosu. Přesouvání 
zatížení je zásadním cílem řízení poptávky, neboť mění způsob užívání energie, takže užívání 
energie ve špicce je přesouváno k užívání mimo špičku. Konečně, vzájemná obchodní výměna 
znamená, že dispečink zvýhodňuje toky elektřiny vůči hlavním tokům, které zatěžují soustavu.
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Pozměňovací návrh 122
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příjmy nelze použít k účelům 
stanoveným v písmenech a) nebo b) 
prvního pododstavce, uloží se do doby, než 
je k těmto účelům bude možno použít, na 
samostatný účet. V případě nezávislého 
provozovatele soustavy uloží jakýkoli 
příjem zbylý po uplatnění písmen a) a b) 
nezávislý provozovatel soustavy na 
samostatný účet do doby, než je bude 
možno použít k účelům stanoveným v 
písmenech a) a b) prvního pododstavce.“

Pokud příjmy nelze účinně použít 
k účelům stanoveným v písmenech a) nebo 
b) prvního pododstavce před koncem roku, 
ve které byly získány, použijí se pro účely 
stanovené ve výše uvedeném písmenu c).

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zabránit právní nejistotě vyplývající z vyloučení možnosti 
zohlednit tento příjem při výpočtu sazeb.

Pozměňovací návrh 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příjmy nelze použít k účelům 
stanoveným v písmenech a) nebo b) 
prvního pododstavce, uloží se do doby, než 
je k těmto účelům bude možno použít, na 
samostatný účet. V případě nezávislého 
provozovatele soustavy uloží jakýkoli 

Pokud příjmy nelze použít k účelům 
stanoveným v písmenech a) nebo b) 
prvního pododstavce, uloží se do doby, než 
je k těmto účelům bude možno použít, na 
samostatný účet.
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příjem zbylý po uplatnění písmen a) a b) 
nezávislý provozovatel soustavy na 
samostatný účet do doby, než je bude 
možno použít k účelům stanoveným 
v písmenech a) a b) prvního pododstavce.

Or. en

Odůvodnění

Část tohoto pododstavce týkající se nezávislého provozovatele soustavy by měla být vypuštěna 
s cílem dosáhnout souladu s úplným oddělením vlastnictví.

Pozměňovací návrh 124
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příjmy nelze použít k účelům 
stanoveným v písmenech a) nebo b) 
prvního pododstavce, uloží se do doby, než 
je k těmto účelům bude možno použít, na 
samostatný účet. V případě nezávislého 
provozovatele soustavy uloží jakýkoli 
příjem zbylý po uplatnění písmen a) a b) 
nezávislý provozovatel soustavy na 
samostatný účet do doby, než je bude 
možno použít k účelům stanoveným 
v písmenech a) a b) prvního pododstavce.

Pokud příjmy nelze použít k účelům 
stanoveným v písmenech a) nebo b) 
prvního pododstavce, mohou je 
vnitrostátní regulační orgány zohlednit se 
souhlasem agentury při schvalování 
metody výpočtu síťových sazeb nebo při 
posuzování, zda by sazby neměly být 
změněny.

Or. en

Odůvodnění

Příjmy z přetížení by měly být přednostně využity pro maximalizaci dostupné kapacity a pro 
výstavbu nové infrastruktury ke zmírnění přetížení. Je však nutné uznat, že by nebylo účinné 
ani proveditelné odstranit veškeré přetížení evropské sítě. Proto by nařízení mělo zachovat 
možnost návratu příjmů zákazníkům ve formě nižších poplatků, avšak pouze jako poslední 
možnost a po schválení agenturou.
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Pozměňovací návrh 125
Nikolaos Vakalis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nová propojovací vedení 
stejnosměrného proudu mezi členskými 
státy mohou být na základě žádosti na 
omezenou dobu osvobozeny od čl. 6 
odst. 6 tohoto nařízení a článků 8 a 20 
a čl. 23 odst. 2, 3 a 4 směrnice 2003/54/ES 
za těchto podmínek: 

1. Nová propojovací vedení 
stejnosměrného proudu mezi členskými 
státy mohou být na základě žádosti na dobu 
nejméně 10 let osvobozeny od čl. 6 odst. 6 
tohoto nařízení a článků 8 a 20 a čl. 23 
odst. 2, 3 a 4 směrnice 2003/54/ES za 
těchto podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velkému objemu potřebných investic pro nová propojovací vedení a pro významné 
zvýšení kapacity stávajících propojovacích vedení by mělo toto nařízení stanovit dostatečně 
dlouhou dobu pro umoření těchto investic.

Pozměňovací návrh 126
Gabriele Albertini

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nová propojovací vedení 
stejnosměrného proudu mezi členskými 
státy mohou být na základě žádosti na 
omezenou dobu osvobozeny od čl. 6 
odst. 6 tohoto nařízení a článků 8 a 20 
a čl. 23 odst. 2, 3 a 4 směrnice 2003/54/ES 
za těchto podmínek:

1. Nová propojovací vedení 
stejnosměrného proudu mezi členskými 
státy mohou být na základě žádosti na 
omezenou dobu osvobozeny od čl. 6 
odst. 6 tohoto nařízení a článků 8, 10 a 20 
a čl. 22c odst. 4, 5 a 6 směrnice 
2003/54/ES za těchto podmínek:

Or. en
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Odůvodnění

Stávající verze návrhů Komise obsahuje rozšíření ustanovení o výjimce o nově navrhovaný 
článek 8 směrnice o elektřině, který se týká oddělení vlastnictví. Aby byl zajištěn bezchybný 
výklad normy, je nutné rozšířit výjimku o článek 10 (který stanoví podmínky možnosti 
nezávislých provozovatelů soustav ohledně přenosových soustav, které jsou předmětem 
oddělení vlastnictví)

Odkazy na články směrnice o elektřině jsou přizpůsobeny revidované směrnici 2003/54.

Pozměňovací návrh 127
Patrizia Toia

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se rovněž použije ve 
výjimečných případech na propojovací 
vedení střídavého proudu, pokud náklady 
a riziko dané investice jsou obzvlášť 
vysoké ve srovnání s náklady a riziky 
obvykle vznikajícími při propojení dvou 
sousedících vnitrostátních přenosových 
soustav propojovacím vedením střídavého 
proudu.

2. Odstavec 1 se rovněž použije na 
propojovací vedení střídavého proudu, 
pokud náklady a riziko dané investice jsou 
obzvlášť vysoké ve srovnání s náklady 
a riziky obvykle vznikajícími při propojení 
dvou sousedících vnitrostátních 
přenosových soustav propojovacím 
vedením střídavého proudu.

Or. it

Odůvodnění

Výjimky by neměly být omezeny na propojovací vedení stejnosměrného proudu, aby se 
umožnilo větší otevření trhu.

Pozměňovací návrh 128
Patrizia Toia

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 7 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do dvou měsíců od obdržení oznámení 
může Komise přijmout rozhodnutí 
požadující po agentuře, aby změnila nebo 
zrušila rozhodnutí o udělení výjimky. Tato 
lhůta začíná prvním dnem po obdržení 
oznámení. Pokud si Komise vyžádá 
doplňující informace, může být tato 
dvouměsíční lhůta prodloužena o dva 
měsíce. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení úplných doplňujících informací.
Dvouměsíční lhůtu lze rovněž prodloužit se 
společným souhlasem Komise a agentury. 
Oznámení bude považováno za vzaté zpět, 
pokud nebudou požadované informace 
poskytnuty ve lhůtě stanovené v žádosti, 
ledaže by před koncem této lhůty byla tato 
lhůta buď se souhlasem Komise i agentury 
prodloužena, anebo by agentura v řádně 
odůvodněném vyjádření informovala
Komisi o tom, že oznámení považuje za 
úplné.

6. Do dvou měsíců od obdržení oznámení 
může Komise přijmout rozhodnutí 
požadující po agentuře nebo příslušném 
orgánu, aby změnil nebo zrušil rozhodnutí 
o udělení výjimky. Tato lhůta začíná 
prvním dnem po obdržení oznámení. 
Dvouměsíční lhůtu lze rovněž prodloužit se 
společným souhlasem Komise a agentury 
nebo příslušného orgánu. Oznámení bude 
považováno za vzaté zpět, pokud nebudou 
požadované informace poskytnuty ve lhůtě 
stanovené v žádosti, ledaže by před 
koncem této lhůty byla tato lhůta buď se 
souhlasem Komise i agentury nebo 
příslušného orgánu prodloužena, anebo by 
agentura nebo příslušný orgán v řádně 
odůvodněném vyjádření informoval 
Komisi o tom, že oznámení považuje za 
úplné.

Agentura naplní rozhodnutí Komise 
vyžadující změnu či zrušení rozhodnutí 
o výjimce do čtyř týdnů a uvědomí o tom 
Komisi.

Agentura nebo příslušný orgán naplní 
rozhodnutí Komise vyžadující změnu či 
zrušení rozhodnutí o výjimce do čtyř týdnů 
a uvědomí o tom Komisi.

Komise zachová důvěrný charakter 
informací, které mají z obchodního 
hlediska citlivý charakter.

Komise zachová důvěrný charakter 
informací, které mají z obchodního 
hlediska citlivý charakter.

Souhlas Komise s rozhodnutím o udělení 
výjimky pozbývá platnosti po dvou letech 
od jeho přijetí, pokud do té doby nezačala 
výstavba propojovacího vedení, a po pěti 
letech, pokud v té době ještě propojovací 
vedení nebylo uvedeno do provozu.

Or. it

Odůvodnění

Doba, po kterou Komise může přijmout rozhodnutí o výjimce, by měla být omezena na nejvýše 
dva měsíce, aniž by Komise měla diskreční pravomoc k jejímu rozšíření, ve snaze zabránit 
jakýmkoli pochybnostem, které by mohly ovlivnit ekonomickou stránku projektu.

Navrhované lhůty (dva roky či pět let, pokud projekt nebyl zahájen nebo není funkční) jsou 
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nepřijatelné, neboť projekty by měly být posuzovány individuálně se zohledněním jejich 
specifických charakteristik.

Pozměňovací návrh 129
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do dvou měsíců od obdržení oznámení 
může Komise přijmout rozhodnutí 
požadující po agentuře, aby změnila nebo 
zrušila rozhodnutí o udělení výjimky. Tato 
lhůta začíná prvním dnem po obdržení 
oznámení. Pokud si Komise vyžádá 
doplňující informace, může být tato 
dvouměsíční lhůta prodloužena o dva 
měsíce. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení úplných doplňujících informací. 
Dvouměsíční lhůtu lze rovněž prodloužit se 
společným souhlasem Komise a agentury. 
Oznámení bude považováno za vzaté zpět, 
pokud nebudou požadované informace 
poskytnuty ve lhůtě stanovené v žádosti, 
ledaže by před koncem této lhůty byla tato 
lhůta buď se souhlasem Komise i agentury 
prodloužena, anebo by agentura v řádně 
odůvodněném vyjádření informovala 
Komisi o tom, že oznámení považuje za 
úplné. Agentura naplní rozhodnutí Komise 
vyžadující změnu či zrušení rozhodnutí 
o výjimce do čtyř týdnů a uvědomí o tom 
Komisi. Komise zachová důvěrný 
charakter informací, které mají 
z obchodního hlediska citlivý charakter. 
Souhlas Komise s rozhodnutím o udělení
výjimky pozbývá platnosti po dvou letech 
od jeho přijetí, pokud do té doby nezačala 
výstavba propojovacího vedení, a po pěti 
letech, pokud v té době ještě propojovací 
vedení nebylo uvedeno do provozu.

6. Do dvou měsíců od obdržení oznámení 
může Komise přijmout rozhodnutí 
požadující po agentuře, aby změnila nebo 
zrušila rozhodnutí o udělení výjimky. Tato 
lhůta začíná prvním dnem po obdržení 
oznámení. Pokud si Komise vyžádá 
doplňující informace, může být tato 
dvouměsíční lhůta prodloužena o dva 
měsíce. Tato lhůta začíná prvním dnem po 
obdržení úplných doplňujících informací. 
Dvouměsíční lhůtu lze rovněž prodloužit se 
společným souhlasem Komise a agentury. 
Oznámení bude považováno za vzaté zpět, 
pokud nebudou požadované informace 
poskytnuty ve lhůtě stanovené v žádosti, 
ledaže by před koncem této lhůty byla tato 
lhůta buď se souhlasem Komise i agentury 
prodloužena, anebo by agentura v řádně 
odůvodněném vyjádření informovala 
Komisi o tom, že oznámení považuje za 
úplné. Agentura naplní rozhodnutí Komise 
vyžadující změnu či zrušení rozhodnutí 
o výjimce do čtyř týdnů a uvědomí o tom 
Komisi. Komise zachová důvěrný 
charakter informací, které mají 
z obchodního hlediska citlivý charakter.
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Or. de

Pozměňovací návrh 130
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 7 – odst. 6 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhlas Komise s rozhodnutím o udělení 
výjimky pozbývá platnosti po dvou letech 
od jeho přijetí, pokud do té doby nezačala 
výstavba propojovacího vedení, a po pěti
letech, pokud v té době ještě propojovací 
vedení nebylo uvedeno do provozu.

Souhlas Komise s rozhodnutím o udělení 
výjimky pozbývá platnosti po třech letech 
od jeho přijetí, pokud do té doby nezačala 
výstavba propojovacího vedení, a po sedmi
letech, pokud v té době ještě propojovací 
vedení nebylo uvedeno do provozu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 131
Gabriele Albertini

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Při přezkumu výjimek udělených za 
podmínek uvedených v odstavci 8 
příslušné orgány konzultují žadatele 
a náležitě vezmou v úvahu zpoždění 
způsobené správním postupem či soudním 
řízením, vyšší mocí nebo jakoukoli 
příčinou relevantní pro rozhodnutí, kterou 
žadatel ze své vůle nemůže ovlivnit.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo potenciálnímu narušení bezchybného rozvoje investice, je nutné stanovit 



PE404.668v01-00 94/110 AM\717090CS.doc
Externí překlad

CS

zvláštní kritéria pro přezkum rozhodnutí o výjimce. U složitých investic může řetěz 
investičních rizik často zahrnovat několik postupů, které je nutné provést koordinovaně, 
a zpoždění může být často důsledkem zdlouhavého úředního postupu, který investor projektu 
nemůže ovlivnit.

Pozměňovací návrh 132
Paul Rübig

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může přijmout obecné zásady 
k uplatňování podmínek uvedených 
v odstavci 1 a stanovit postup pro 
uplatňování odstavců 4 a 5. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Podmínky pro uplatnění tohoto článku jsou v ustanovení již dostatečně definovány a nejsou již 
potřebné žádné další podrobnosti v podobě obecných zásad.

Pozměňovací návrh 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může přijmout obecné zásady 
k uplatňování podmínek uvedených 
v odstavci 1 a stanovit postup pro 
uplatňování odstavců 4 a 5. Toto opatření, 

7. Komise může změnit obecné zásady 
k uplatňování podmínek uvedených 
v odstavci 1 a stanovit postup pro 
uplatňování odstavců 4 a 5. Toto opatření, 
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jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.

jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se změní regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být zajištěno, aby bylo možné schválit pokyny 
v Parlamentu a Radě řádným postupem. Mělo by být zachováno omezení přenášení 
pravomocí na Komisi pouze na případná nezbytná přizpůsobení.

Pozměňovací návrh 134
Gabriele Albertini

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 7 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Odchylky stanovené v čl. 7 odst. 1 by 
se měly automaticky použít na odchylky 
udělené podle článku 7 nařízení 
č. 1228/2003 k datu vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zabránit diskriminaci mezi novými investicemi v rámci režimu výjimek. Výjimky 
z přístupu třetích stran, které byly uděleny, již splnily kritéria stanovená v nařízení 
č. 1228/2003. Aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže a řetězení řízení o již udělených 
výjimkách, je nezbytné výslovně rozšířit stávající rozhodnutí o výjimce podle článku 7 
nařízení č. 1228/2003 o nově navrhovaný článek 8 směrnice 2003/54 (oddělení vlastnictví). 
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Pozměňovací návrh 135
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 7 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Odchylky stanovené v čl. 7 odst. 1 by 
se měly automaticky použít na odchylky 
udělené podle článku 7 nařízení 
č. 1228/2003 k datu vstupu tohoto 
nařízení v platnost.“

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zabránit diskriminaci mezi novými investicemi v rámci režimu výjimek. Výjimky 
z přístupu třetích stran, které byly uděleny, již splnily kritéria stanovená v nařízení 
č. 1228/2003.

Pozměňovací návrh 136
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 7 -a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Vkládá se nový článek 7–a, který zní:
„Článek 7–a

Odstranění administrativních překážek 
pro zvýšení kapacity

Členské státy přezkoumají své postupy 
s cílem identifikovat a odstranit 
administrativní překážky pro zvýšení 
kapacity propojovacího vedení. Členské 
státy identifikují segmenty sítě, které je 
potřeba posílit, aby se zvýšila celková 
úroveň propojovací kapacity v souladu 
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s cílem široké integrace trhu.“

Or. en

Odůvodnění

Nedostatek přeshraniční kapacity je závažnou překážkou pro integraci evropského trhu 
s plynem. Na podporu rozšíření propojovací kapacity se členské státy EU zavazují zvýšit 
kapacitu a identifikovat a odstranit administrativní překážky proto zvýšení.

Pozměňovací návrh 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 7 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Článek 7a vypouští se
Maloobchodní trhy

V zájmu snazšího vzniku dobře 
fungujících a průhledných 
přeshraničních maloobchodních trhů 
v regionálním měřítku a měřítku 
Společenství zajistí členské státy, aby byly 
úkoly a odpovědnost provozovatelů 
přenosové soustavy, provozovatelů 
distribuční soustavy, dodavatelských 
podniků a zákazníků a v případě potřeby 
i jiných účastníků trhu definovány 
s ohledem na smluvní dohody, závazky 
vůči zákazníkům, pravidla pro výměnu 
údajů a zúčtování, vlastnictví údajů 
a odpovědnost v otázkách měření 
spotřeby.
Tato pravidla se vypracují s cílem 
harmonizovat přeshraniční přístup 
k zákazníkům, zpřístupní se veřejnosti 
a podléhají přezkumu regulačních 
orgánů.“

Or. en
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Odůvodnění

Ustanovení o harmonizaci maloobchodního trhu s elektřinou by mělo být vypuštěno nebo 
uvedeno pouze v návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (KOM(2007)0528 v konečném znění). Návrh 
o přeshraničním obchodu a přístupu k sítím (KOM(2007)0531) by se měl zaměřit na 
velkoobchodní trhy a bezpečnost dodávek.

Pozměňovací návrh 138
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Článek 7 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu snazšího vzniku dobře fungujících 
a průhledných přeshraničních 
maloobchodních trhů v regionálním 
měřítku a měřítku Společenství zajistí 
členské státy, aby byly úkoly 
a odpovědnost provozovatelů přenosové 
soustavy, provozovatelů distribuční 
soustavy, dodavatelských podniků 
a zákazníků a v případě potřeby i jiných 
účastníků trhu definovány s ohledem na 
smluvní dohody, závazky vůči 
zákazníkům, pravidla pro výměnu údajů 
a zúčtování, vlastnictví údajů 
a odpovědnost v otázkách měření spotřeby.

V zájmu snazšího vzniku dobře fungujících 
a průhledných trhů v regionálním měřítku 
a měřítku Společenství zajistí členské státy, 
aby byly úkoly a odpovědnost 
provozovatelů přenosové soustavy, 
provozovatelů distribuční soustavy, 
dodavatelských podniků a zákazníků 
a v případě potřeby i jiných účastníků trhu 
definovány s ohledem na smluvní dohody, 
závazky vůči zákazníkům, pravidla pro 
výměnu údajů a zúčtování, vlastnictví 
údajů a odpovědnost v otázkách měření 
spotřeby.

Tato pravidla se vypracují s cílem 
harmonizovat přeshraniční přístup 
k zákazníkům, zpřístupní se veřejnosti 
a podléhají přezkumu regulačních orgánů.

Tato pravidla se zpřístupní veřejnosti 
a podléhají přezkumu regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Cíl vytvoření harmonizovaných přeshraničních velkoobchodních trhů není nezbytný pro 
rozvoj dobře fungujících regionálních velkoobchodních trhů a velkoobchodních trhů 
Společenství, který by měl zůstat prioritou. Dopady takového regulačního cíle je nutné plně 
posoudit a náklady a přínosy pečlivě analyzovat, neboť je pravděpodobné, že by došlo ke 
vzniku významných uvízlých nákladů, které by převážily přínosy.
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Pozměňovací návrh 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 7 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato pravidla se vypracují s cílem 
harmonizovat přeshraniční přístup 
k zákazníkům, zpřístupní se veřejnosti 
a podléhají přezkumu regulačních 
orgánů.

Tato pravidla se vypracují s cílem podpořit 
a zajistit přeshraniční přístup 
k zákazníkům. Pravidla se po přezkumu 
regulačními orgány zpřístupní veřejnosti.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy jsou i nadále odpovědné za maloobchodní trhy a za rámcové podmínky mj. pro 
provozovatele distribuční sítě.

Pozměňovací návrh 140
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Obecné zásady, kterými se stanoví 
minimální stupeň harmonizace 
požadované pro dosažení cíle tohoto 
nařízení, případně rovněž určí: 

vypouští se

a) podrobnosti k poskytování informací 
v souladu se zásadami stanovenými 
v článku 5; 
b) podrobnosti k otázkám 
maloobchodního trhu, na něž se vztahuje 
článek 7a; 
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c) podrobnosti k pravidlům pro připojení, 
jimiž se řídí vztah mezi provozovateli 
přenosových soustav a připojenými 
zákazníky;
d) podrobnosti k pravidlům pro oblast 
interoperability;
e) podrobnosti k pravidlům pro 
obchodování s elektřinou;
f) podrobnosti k pravidlům pro 
vyrovnávání a pravidlům vytváření rezerv, 
jejichž cílem je další integrace trhů 
vyrovnávání toků a vytváření rezerv;
g) podrobnosti k pravidlům pro investiční 
pobídky, včetně místně vztažených 
cenových signálů;
h) podrobnosti k oblastem uvedeným 
v čl. 2c odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Rozsah přesunu pravomocí vyvolaného postupem projednávání ve výborech na Komisi je 
nepřiměřený. Zejména tam, kde Komise vstupuje na nové území, musí být oprávnění 
formulováno podstatně přesněji, pokud jde o obsah, účel a rozsah.

Pozměňovací návrh 141
Werner Langen

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Obecné zásady, kterými se stanoví 
minimální stupeň harmonizace požadované 
pro dosažení cíle tohoto nařízení, případně 
rovněž určí: 

3. Jednotlivé obecné zásady, kterými se 
stanoví minimální stupeň harmonizace 
požadované pro dosažení cíle tohoto 
nařízení, případně rovněž určí:

a) podrobnosti k poskytování informací 
v souladu se zásadami stanovenými 
v článku 5; 

a) podrobnosti k poskytování informací 
v souladu se zásadami stanovenými 
v článku 5; 
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b) podrobnosti k otázkám maloobchodního 
trhu, na něž se vztahuje článek 7a; 

b) podrobnosti k otázkám maloobchodního 
trhu, na něž se vztahuje článek 7a; 

c) podrobnosti k pravidlům pro připojení, 
jimiž se řídí vztah mezi provozovateli 
přenosových soustav a připojenými 
zákazníky;

c) podrobnosti k pravidlům pro připojení, 
jimiž se řídí vztah mezi provozovateli 
přenosových soustav a připojenými 
zákazníky;

d) podrobnosti k pravidlům pro oblast 
interoperability;

d) podrobnosti k pravidlům pro oblast 
interoperability;

e) podrobnosti k pravidlům pro 
obchodování s elektřinou;
f) podrobnosti k pravidlům pro 
vyrovnávání a pravidlům vytváření rezerv, 
jejichž cílem je další integrace trhů 
vyrovnávání toků a vytváření rezerv;

e) podrobnosti k pravidlům pro 
vyrovnávání a pravidlům vytváření rezerv, 
jejichž cílem je další integrace trhů 
vyrovnávání toků a vytváření rezerv;

g) podrobnosti k pravidlům pro investiční 
pobídky, včetně místně vztažených 
cenových signálů;

f) podrobnosti k pravidlům pro investiční 
pobídky, včetně místně vztažených 
cenových signálů;

h) podrobnosti k oblastem uvedeným 
v čl. 2c odst. 3.

g) podrobnosti k oblastem uvedeným 
v čl. 2c odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Rozsah přesunu pravomocí vyvolaného postupem projednávání ve výborech na Komisi je 
nepřiměřený. Zejména tam, kde Komise vstupuje na nové území – jako je to u velkoobchodu 
s elektřinou, musí být oprávnění formulováno podstatně přesněji, pokud jde o obsah, účel 
a rozsah.

Podle platných obecných zásad o řízení překročení kapacity vypracovaných na základě tohoto 
článku je od 1. ledna 2008 stanovena povinnost zavést přeshraniční vnitrodenní obchod.

Pozměňovací návrh 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podrobnosti k otázkám 
maloobchodního trhu, na něž se vztahuje 

vypouští se
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článek 7a;

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o harmonizaci maloobchodního trhu s elektřinou by mělo být vypuštěno nebo 
uvedeno pouze v návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (KOM(2007)0528 v konečném znění). Návrh 
o přeshraničním obchodu a přístupu k sítím (KOM(2007)0531) by se měl zaměřit na 
velkoobchodní trhy a bezpečnost dodávek.

Pozměňovací návrh 143
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podrobnosti k otázkám 
maloobchodního trhu, na něž se vztahuje 
článek 7a;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cíl vytvoření harmonizovaných přeshraničních velkoobchodních trhů není nezbytný pro 
rozvoj dobře fungujících regionálních velkoobchodních trhů a velkoobchodních trhů 
Společenství, který by měl být ve středu pozornosti nařízení. Nabídky osvědčených postupů 
jsou často lepší než formální obecné zásady v oblasti maloobchodu, což je převážně věcí 
subsidiarity.

Pozměňovací návrh 144
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podrobnosti k pravidlům pro 
obchodování s elektřinou;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Rozsah přesunu pravomocí vyvolaného postupem projednávání ve výborech na Komisi je 
nepřiměřený. Zejména tam, kde Komise vstupuje na nové území – jako je to u velkoobchodu 
s elektřinou, musí být oprávnění formulováno podstatně přesněji, pokud jde o obsah, účel 
a rozsah.

Podle platných obecných zásad o řízení překročení kapacity vypracovaných na základě tohoto 
článku je od 1. ledna 2008 stanovena povinnost zavést přeshraniční vnitrodenní obchod.

Pozměňovací návrh 145
Paul Rübig

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podrobnosti k pravidlům pro 
obchodování s elektřinou;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Přijímání obecných zásad nebo kodexů je třeba vypustit.

Pozměňovací návrh 146
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 8 – odst. 3 – písm. f)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podrobnosti k pravidlům pro 
vyrovnávání a pravidlům vytváření rezerv, 
jejichž cílem je další integrace trhů 
vyrovnávání toků a vytváření rezerv;

f) podrobnosti k pravidlům pro 
vyrovnávání a pravidlům vytváření rezerv, 
jejichž cílem je – aniž je dotčeno prvořadé 
zavedení přeshraničního vnitrodenního 
obchodu – další integrace trhů vyrovnávání 
toků a vytváření rezerv;

Or. de

Odůvodnění

Rozsah přesunu pravomocí vyvolaného postupem projednávání ve výborech na Komisi je 
nepřiměřený. Zejména tam, kde Komise vstupuje na nové území – jako je to u velkoobchodu 
s elektřinou, musí být oprávnění formulováno podstatně přesněji, pokud jde o obsah, účel 
a rozsah.

Podle platných obecných zásad o řízení překročení kapacity vypracovaných na základě tohoto 
článku je od 1. ledna 2008 stanovena povinnost zavést přeshraniční vnitrodenní obchod.

Pozměňovací návrh 147
Paul Rübig

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 8 – odst. 3 – písm. f)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podrobnosti k pravidlům pro investiční 
pobídky, včetně místně vztažených 
cenových signálů;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Oprávnění pro tzv. místně vztažené cenové signály pro elektroenergetiké sítě je již obsaženo 
v čl. 8 odst. 2. Další oprávnění k přijímání pokynů proto není nutné.
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Pozměňovací návrh 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 8 – odst. 3 – písm. h)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) podrobnosti k oblastem uvedeným 
v čl. 2c odst. 3.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Oprávnění přijímat obecné zasady pro čl. 2c odst. 3 je stanoveno v čl. 2e odst. 3. Vzhledem 
k tomu, že ostatní obecné zásady uvedené v čl. 8 odst. 1 je Komise oprávněna měnit, ale nikoli 
přijímat, je potřeba odkaz v článku 8 ze systematických důvodů vypustit.

Pozměňovací návrh 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 8 – odst. 3 – písm. h)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) podrobnosti k oblastem uvedeným 
v čl. 2c odst. 3

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Témata uvedená v čl 2c odst. 3 by neměla být obsažena v obecných zásadách podle článku 8.
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Pozměňovací návrh 150
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise případně může na návrh 
agentury podle čl. 2e odst. 1 přijmout 
strategické směry v oblastech uvedených 
v čl. 2c odst. 3 a 5 jakožto základ pro 
Evropskou síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
k vypracování podrobného návrhu 
technického kodexu uvedeného v čl. 2c 
odst. 3 a návrhu desetiletého investičního 
plánu uvedeného v čl. 2c odst. 5.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku řízení stanoveného v článku 2e by článek 8 měl rovněž obsahovat odkaz na 
možnost přijmou „strategické směry“, a to stejným postupem, jako jiné obecné směry, pokyny 
či obecné zásady stanovené v tomto nařízení. Toto tudíž vyžaduje vložení odstavce 3a do 
tohoto článku. Stávající seznam obecných zásad v tomto článku je potřeba přezkoumat 
s ohledem na 11 oblastí.

Pozměňovací návrh 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může přijmout obecné zásady 
k otázkám uvedeným v odstavcích 1 až 3. 
Může změnit obecné zásady uvedené 
v odstavci 4 v souladu se zásadami 
v odstavcích 5 a 6, zejména tak, aby 
zahrnovaly podrobné pokyny ohledně 

5. Agentura přijme obecné zásady 
v souladu s článkem 2da.
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všech v praxi používaných metod pro 
přidělování kapacity a aby se zabezpečilo, 
že mechanismy pro řízení přetížení se 
vyvinou způsobem slučitelným s cíli 
vnitřního trhu. V případě potřeby se 
v průběhu takových změn stanoví obecná 
pravidla pro minimální bezpečnost a 
provozní normy pro používání a provoz 
sítě, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení mimo jiné jeho doplněním, se 
přijmou regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.
Při přijímání nebo měnění obecných 
zásad Komise zabezpečí, že tyto zásady 
poskytnou minimální stupeň harmonizace 
nutný k dosažení cílů tohoto nařízení 
a nepřekročí rámec toho, co je nezbytné 
k dosažení těchto cílů.
Při přijímání nebo měnění obecných 
zásad Komise sdělí, jaká opatření přijala 
za účelem dosažení souladu pravidel 
v třetích zemích, které jsou součástí 
evropské elektrizační soustavy, s danými 
obecnými zásadami.
V rámci prvního přijetí těchto obecných 
zásad zajistí Komise, aby obsáhly 
v jediném návrhu opatření přinejmenším 
otázky uvedené v odst. písm. a) a d) 
a v odstavci 2.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem je důslednost logiky, že tyto obecné zásady vypracovává a po rozsáhlých konzultacích 
přijímá agentura.
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Pozměňovací návrh 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout obecné zásady 
k otázkám uvedeným v odstavcích 1 až 3. 
Může změnit obecné zásady uvedené 
v odstavci 4 v souladu se zásadami 
v odstavcích 5 a 6, zejména tak, aby 
zahrnovaly podrobné pokyny ohledně 
všech v praxi používaných metod pro 
přidělování kapacity a aby se zabezpečilo, 
že mechanismy pro řízení přetížení se 
vyvinou způsobem slučitelným s cíli 
vnitřního trhu. V případě potřeby se 
v průběhu takových změn stanoví obecná 
pravidla pro minimální bezpečnost a 
provozní normy pro používání a provoz 
sítě, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2.

Komise může změnit obecné zásady 
k otázkám uvedeným v odstavcích 1 až 3. 
Může změnit obecné zásady uvedené 
v odstavci 4 v souladu se zásadami 
v odstavcích 5 a 6, zejména tak, aby 
zahrnovaly podrobné pokyny ohledně 
všech v praxi používaných metod pro 
přidělování kapacity a aby se zabezpečilo, 
že mechanismy pro řízení přetížení se 
vyvinou způsobem slučitelným s cíli 
vnitřního trhu. V případě potřeby se 
v průběhu takových změn stanoví obecná 
pravidla pro minimální bezpečnost a 
provozní normy pro používání a provoz 
sítě, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2.

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení mimo jiné jeho doplněním, se 
přijmou regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se změní
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2

Při přijímání nebo měnění obecných zásad 
Komise zabezpečí, že tyto zásady 
poskytnou minimální stupeň harmonizace 
nutný k dosažení cílů tohoto nařízení 
a nepřekročí rámec toho, co je nezbytné 
k dosažení těchto cílů.

Při měnění obecných zásad Komise 
zabezpečí, že tyto zásady poskytnou 
minimální stupeň harmonizace nutný 
k dosažení cílů tohoto nařízení 
a nepřekročí rámec toho, co je nezbytné 
k dosažení těchto cílů.

Při přijímání nebo měnění obecných zásad 
Komise sdělí, jaká opatření přijala za 
účelem dosažení souladu pravidel v třetích 
zemích, které jsou součástí evropské 
elektrizační soustavy, s danými obecnými 
zásadami.

Při měnění obecných zásad Komise sdělí, 
jaká opatření přijala za účelem dosažení 
souladu pravidel v třetích zemích, které 
jsou součástí evropské elektrizační 
soustavy, s danými obecnými zásadami.

V rámci prvního přijetí těchto obecných 
zásad zajistí Komise, aby obsáhly 
v jediném návrhu opatření přinejmenším 
otázky uvedené v odst. písm. a) a d) 
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a v odstavci 2.“

Or. de

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být zajištěno, aby bylo možné schválit pokyny 
v Parlamentu a Radě řádným postupem. Mělo by být zachováno omezení přenášení 
pravomocí na Komisi pouze na případná nezbytná přizpůsobení.

Pozměňovací návrh 153
Nikolaos Vakalis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Čl. 12 odst. 1 se nahrazuje tímto:
1. Aniž je dotčen odstavec 2, zajistí 
členské státy, aby měly vnitrostátní 
regulační orgány pravomoc účinně 
zajišťovat soulad s tímto nařízením, a to 
tak, že jim, nebo jiným orgánům, udělí 
oprávnění vydávat příkazy o shodě 
a ukládat účinné, odrazující a přiměřené 
sankce.Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi nejpozději do 
1. července 2004 a co nejdříve veškeré 
následné změny, které se jich budou 
týkat.

Or. en

(Mění znění čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1228/2003/ES.)

Odůvodnění

Podle Rady evropských energetických regulačních orgánů vykazuje současný stav provádění 
nařízení č. 1228/2003 nedostatky, neboť členské státy neprovedly účinné sankce. Mělo by být 
zajištění účinné využívání donucovací pravomoci regulačních orgánů s cílem postihovat 
neplnění požadavků nařízení.



PE404.668v01-00 110/110 AM\717090CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 154
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1228/2003
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Článek 12 odst. 1 se nahrazuje tímto:
1. Aniž je dotčen odstavec 2, zajistí 
členské státy, aby měly regulační orgány 
zřízené podle článku 2 směrnice 
2003/54/ES pravomoc účinně zajišťovat 
soulad s tímto nařízením, a to tak, že jim, 
nebo jiným orgánům, udělí oprávnění 
vydávat příkazy o shodě a ukládat účinné, 
odrazující a přiměřené sankce.Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi 
nejpozději do 1. července 2004 a co 
nejdříve veškeré následné změny, které 
se jich budou týkat.

Or. en

(Mění znění čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1228/2003/ES.)

Odůvodnění

Současný stav provádění nařízení č. 1228/2003 vykazuje nedostatky, neboť členské státy 
neprovedly účinné sankce. Florentské fórum vyjádřilo silné znepokojení, pokud jde o omezený 
rozsah, ve kterém regulační orgány využívají své pravomoci ukládat sankce za neplnění 
požadavků nařízení. V případě neplnění nesmí existovat prostor pro vyjednávání a regulační 
orgány by měly mít pravomoc účinně využívat svou donucovací pravomoc.
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