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Pozměňovací návrh 38
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V současnosti však nelze žádné 
společnosti ve Společenství zaručit právo 
na prodej zemního plynu 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, neboť 
stávající právní rámec není dostatečný.

(3) V současnosti však nelze všem 
společnostem ve všech členských státech
zaručit právo na prodej zemního plynu 
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, neboť stávající právní 
rámec není dostatečný.

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí vyvolává dojem, že problémy hospodářské soutěže, které Komise řeší, 
existují ve všech členských státech EU.

Pozměňovací návrh 39
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Nedávno zveřejněná statistika 
Eurostatu ukazuje, že v roce 2005 byla 
EU-27 závislá na dovozu 57,7 % svého 
plynu. Ačkoli produkce plynu v EU-27 
zůstala v období 1995–2000 na relativně 
stejné úrovni, vnitřní spotřeba zemního 
plynu vzrostla o 33 %, přičemž tato 



PE404.542v02-00 4/105 AM\717626CS.doc
Externí překlad

CS

potřeba byla ze 77 % pokryta dovozem 
zemního plynu. Kromě Dánska a 
Nizozemska, které jsou jedinými vývozci 
zemního plynu, a Velké Británie, 
Rumunska a Polska, jejichž míra 
závislosti na zemním plynu činí 10 % resp. 
30 % resp. 70 %, činí energetická závislost 
ostatních členských států na zemním 
plynu 80 %.

Or. ro

Odůvodnění

Tyto statistické údaje jsou potřebné pro ilustraci evropského trhu se zemním plynem 
a energetické závislosti členských států na dovozu zemního plynu.

Pozměňovací návrh 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise ze dne 10. ledna 2007 
s názvem „Energetická politika pro 
Evropu“ zdůraznilo význam dotvoření 
vnitřního trhu se zemním plynem 
a vytvoření rovných podmínek pro všechny 
plynárenské společnosti usazené ve 
Společenství. Ze sdělení o vnitřním trhu 
s energií a ze závěrečné zprávy 
o odvětvovém šetření k hospodářské 
soutěži vyplynulo, že stávající předpisy 
a opatření neposkytují potřebný rámec pro 
dosažení cíle dobře fungujícího vnitřního 
trhu.

(4) Sdělení Komise ze dne 10. ledna 2007 
s názvem „Energetická politika pro 
Evropu“ zdůraznilo význam dotvoření 
vnitřního trhu se zemním plynem 
a vytvoření rovných podmínek pro všechny 
plynárenské společnosti usazené ve 
Společenství. Ze sdělení o vnitřním trhu 
s energií vyplynulo, že stávající předpisy 
a opatření neposkytují potřebný rámec pro 
dosažení cíle dobře fungujícího vnitřního 
trhu. Na druhou stranu však závěrečná 
zpráva o odvětvovém šetření 
k hospodářské soutěži ani studie 
o dopadech vypracovaná na podporu 
třetího legislativního balíčku o vnitřním 
trhu s energií nepřinesly žádný 
přesvědčivý důkaz, který by umožnil určit 
nejlepší nebo jediný prostředek pro 
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zlepšení jeho fungování.

Or. fr

Odůvodnění

Studie o dopadech byla velmi kritizována při jejím předložení Výboru pro průmysl, výzkum a 
energetiku, a to zejména pro její velmi pochybné statistické korelace, neúplné série údajů 
nebo údaje bez odkazů na zdroj. Vzhledem k tomu, že je navíc pouze částečným pohledem na 
realitu fungování trhu s plynem v Evropě, neumožnila určit jediný způsob, jak toto fungování 
zlepšit.

Pozměňovací návrh 41
Eluned Morgan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Trhy ve velkém počtu členských států 
ovládají velké subjekty. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly mít pravomoc 
zjistit dominantní postavení 
plynárenského podniku na trhu 
a předložit střednědobý plán na omezení 
podílu na všech relevantních trzích na 
20 %. Relevantní trh by měla definovat 
Komise a měl by zohledňovat veškeré 
změny zeměpisného rozsahu trhu.

Or. en

Odůvodnění

Otevře to trhy v členských státech, zejména ty, na kterých mají subjekty dominantní postavení, 
a zajistí spravedlivý přístup pro ostatní tržní subjekty. Vzhledem k tomu, že se trhy stále více 
integrují, bude se zeměpisný rozsah trhu zvětšovat a toto ustanovení umožní podnikům růst 
společně s větší integrací trhů.
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Pozměňovací návrh 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Trhy ve velkém počtu členských států 
ovládají velké subjekty. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly mít pravomoc 
zjistit dominantní postavení 
plynárenských podniků na trhu a zavést 
opatření nezbytná pro zajištění, aby podíl 
na relevantním trhu nečinil více než 30 % 
pro jednotlivý podnik, 50 % pro tři 
největší podniky a 66,7 % pro pět 
největších podniků. Relevantní trh by 
měla definovat Komise a měl by 
zohledňovat veškeré změny zeměpisného 
rozsahu trhu.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo manipulaci s cenami na relevantním trhu, není důležitý pouze podíl 
největšího podniku, ale také určitá dekoncentrace zbytku trhu; koncentrace trhu je měřena 
orgány pro hospodářskou soutěž jako míra koncentrace 1, 3 a 5 (CR1, CR3, CR5).

Pozměňovací návrh 43
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Trhy ve velkém počtu členských států 
ovládají velké subjekty. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly mít pravomoc 
zjistit dominantní postavení 
plynárenského podniku na trhu 
a předložit střednědobý plán na omezení 
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podílu na všech relevantních trzích na 
40 % v souladu s kritérii Komise pro 
posuzování významné tržní síly. 
Relevantní trh by měla definovat Komise 
a měl by zohledňovat veškeré změny 
zeměpisného rozsahu trhu.

Or. en

Odůvodnění

Otevře to trhy v členských státech, zejména ty, na kterých mají subjekty dominantní postavení, 
a zajistí spravedlivý přístup pro ostatní tržní subjekty. Vzhledem k tomu, že se trhy stále více 
integrují, bude se zeměpisný rozsah trhu zvětšovat a toto ustanovení umožní podnikům růst 
společně s větší integrací trhů.

Pozměňovací návrh 44
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Trhy ve velkém počtu členských států 
ovládají velké subjekty. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly mít pravomoc 
zjistit dominantní postavení 
plynárenského podniku na trhu 
a předložit střednědobý plán na omezení 
podílu na všech relevantních trzích na 
50 %, což je dokonce více než kritérium 
Komise pro posuzování významné tržní 
síly. Relevantní trh by měla definovat 
Komise a měl by zohledňovat veškeré 
změny zeměpisného rozsahu trhu.

Or. en

Odůvodnění

Otevře to trhy v členských státech, zejména ty, na kterých mají subjekty dominantní postavení, 
a zajistí spravedlivý přístup pro ostatní tržní subjekty. Vzhledem k tomu, že se trhy stále více 
integrují, bude se zeměpisný rozsah trhu zvětšovat a toto ustanovení umožní podnikům růst 
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společně s větší integrací trhů.

Pozměňovací návrh 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Bez účinného oddělení sítí od činností 
výroby a dodávek bude nevyhnutelně 
existovat riziko diskriminace, a to nejen 
v provozování sítě, ale také v pobídkách 
pro vertikálně integrované společnosti, 
aby adekvátně investovaly do svých sítí.

(5) Bez účinného oddělení sítí od činností 
výroby a dodávek bude nevyhnutelně 
existovat riziko diskriminace, a to nejen 
v provozování sítě, ale také v pobídkách 
pro společnosti, aby adekvátně investovaly 
do svých sítí. Motivací pro tyto investice je 
zejména odměna provozovatele. Stanovení 
nízké odměny vnitrostátními regulačními 
orgány by vedlo ke snížení investic. 
A naopak, stanovení spravedlivé a 
přiměřené odměny tak, aby příjmy 
pokrývaly náklady a umoření těchto 
investic, by vedlo automaticky ke zvýšení 
investic, ať už je provozovatel přepravní 
soustavy součástí integrované skupiny či 
nikoli. Prvním důležitým faktorem pro 
investice je tedy úprava sazeb a role 
a pravomoci vnitrostátních regulačních 
orgánů, které je potřeba posílit, aby byl 
dokončen vnitřní trh ve prospěch 
spotřebitele.

Or. fr

Odůvodnění

Vlastnická struktura podniku není určující pro investice, které jsou prováděny v závislosti na 
možnostech umoření a návratnosti. Oddělení vlastnictví neřeší problém každého monopolu, 
kterým je riziko využívání této situace k maximalizaci výnosu monopolu. Toto riziko existuje 
nezávisle na vlastnické struktuře, ať se jedná o vertikálně integrovaný podnik či nikoli.
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Pozměňovací návrh 46
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Bez účinného oddělení sítí od činností 
výroby a dodávek bude nevyhnutelně 
existovat riziko diskriminace, a to nejen 
v provozování sítě, ale také v pobídkách 
pro vertikálně integrované společnosti, aby 
adekvátně investovaly do svých sítí.

(5) Bez účinného oddělení sítí od činností 
výroby a dodávek bude existovat riziko 
diskriminace, a to nejen v provozování sítě, 
ale také v pobídkách pro vertikálně 
integrované společnosti, aby adekvátně 
investovaly do svých sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V současnosti platná pravidla pro 
právní a funkční oddělení k účinnému 
oddělení provozovatelů přepravní soustavy 
nevedla. Na zasedání v Bruselu dne 8. a 
9. března 2007 vyzvala Evropská rada 
Komisi, aby vypracovala legislativní 
návrhy pro účinné oddělení činností 
dodávek a výroby od provozování sítí.

(6) V současnosti platná pravidla pro 
právní a funkční oddělení dosud
k účinnému oddělení provozovatelů 
přepravní soustavy v každém členském 
státě nevedla, což je zčásti způsobeno 
nedostatečným prováděním stávajících 
evropských právních předpisů. Na 
zasedání v Bruselu dne 8. a 9. března 2007 
vyzvala Evropská rada Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy pro účinné 
oddělení činností dodávek a výroby od 
provozování sítí.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba zmínit, že jedním z důvodů nedostatečného fungování evropských trhů s energií je 
nedostatečné provádění stávajících pravidel, což bylo rovněž zdůrazněno v bodech 151 až 153 
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a bodu 478 zprávy o šetření v odvětví ze dne 10. ledna 2007.

Pozměňovací návrh 48
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Předložené posouzení dopadů 
nedokázalo bez pochybností doložit, že 
v odvětví energetiky existuje příčinná 
souvislost mezi diskriminací v přístupu a 
vlastnickou strukturou, mezi objemem 
investic a vlastnickou strukturou nebo 
mezi cenovou úrovní a vlastnickou 
strukturou. Dostupné empirické údaje 
nasvědčují spíše příčinné souvislosti mezi 
všemi těmito faktory a účinnou regulací.

Or. de

Odůvodnění

Předložené „posouzení dopadů“ poskytuje údaje představující empirický základ pro 
zvažované návrhy. I po pečlivém prozkoumání obsahu a pozadí tohoto posouzení dopadů 
přetrvávají obavy, zda jsou navrhovaná opatření vhodná k dosažení cílů, o které usiluje 
navrhovaný balíček opatření.

Pozměňovací návrh 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Účinné oddělení je možné zajistit, 
pouze pokud se z mechanismu fungování 
vertikálně integrovaných společností 
odstraní inherentní podněty, na jejichž 
základě takové společnosti diskriminují 

(7) Účinné oddělení je možné zajistit, 
pouze pokud se z mechanismu fungování 
vertikálně integrovaných společností 
odstraní inherentní podněty, na jejichž 
základě takové společnosti diskriminují 
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konkurenci, pokud jde o přístup k síti 
a investice. Oddělení vlastnictví, které 
vyžaduje, aby byl vlastník sítě určen 
provozovatelem sítě a byl nezávislý na 
veškerých zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, je zjevně nejúčinnějším 
a nejstabilnějším způsobem, jak vyřešit 
nevyhnutelný střet zájmů a zajistit 
bezpečnost dodávek. Z tohoto důvodu
Evropský parlament ve svém usnesení 
o perspektivách vnitřního trhu se zemním 
plynem a elektřinou přijatém dne 
10. července 2007 označil oddělení 
vlastnictví na úrovni 
přenosových/přepravních soustav za 
nejúčinnější nástroj nediskriminační 
podpory investic do infrastruktury, 
spravedlivého přístupu k soustavě pro nové 
účastníky a průhlednosti trhu. Členským 
státům by proto měla být uložena 
povinnost zajistit, aby táž osoba nebo 
osoby nebyly oprávněny vykonávat 
kontrolu, mimo jiné prostřednictvím práv 
blokovat rozhodnutí strategického 
významu, například o investicích, z pozice 
menšinového akcionáře, nad výrobním 
nebo dodavatelským podnikem a zároveň 
mít jakýkoli zájem či uplatňovat jakékoli 
právo ve vztahu k provozovateli přepravní 
soustavy nebo k přepravní soustavě. 
Kontrola nad provozovatelem přepravní 
soustavy by naopak měla vyloučit možnost 
mít jakýkoli zájem či uplatňovat jakékoli 
právo ve vztahu k dodavatelskému 
podniku.

konkurenci, pokud jde o přístup k síti 
a investice. Oddělení vlastnictví, které 
vyžaduje, aby byl vlastník sítě určen 
provozovatelem sítě a byl nezávislý na 
veškerých zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, je Komisí považován za účinný 
a stabilní způsob, jak vyřešit nevyhnutelný 
střet zájmů a zajistit bezpečnost dodávek. 
Evropský parlament ve svém usnesení 
o perspektivách vnitřního trhu se zemním 
plynem a elektřinou přijatém dne 
10. července 2007 označil oddělení 
vlastnictví na úrovni 
přenosových/přepravních soustav za 
účinný nástroj nediskriminační podpory 
investic do infrastruktury, spravedlivého 
přístupu k soustavě pro nové účastníky 
a průhlednosti trhu. Vzhledem k tomu, že 
Společenství nemá pravomoc nařídit 
vyvlastnění podniků a výrobních 
prostředků a že je vázáno základním 
právem na vlastnictví, měly by být 
nicméně členské státy oprávněny také 
uplatňovat méně invazivní a zatěžující 
mechanismy pro řešení střetů zájmů a 
zajištění investic. Kromě toho mohou 
pouze tyto alternativy zajistit rovné 
zacházení s veřejnými a soukromými 
podniky, které je jednou ze základních 
zásad práva Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli lze oddělení vlastnictví považovat za účinný způsob řešení střetů zájmů v rámci 
integrovaných podniků, nepodařilo se dosud žádnému zastánci oddělení vlastnictví prokázat, 
že stávající problémy hospodářské soutěže na evropském trhu s energií mohou být vyřešeny 
pouze oddělením vlastnictví provozovatelů přepravních soustav.
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Pozměňovací návrh 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Účinné oddělení je možné zajistit, 
pouze pokud se z mechanismu fungování 
vertikálně integrovaných společností 
odstraní inherentní podněty, na jejichž 
základě takové společnosti diskriminují 
konkurenci, pokud jde o přístup k síti a 
investice. Oddělení vlastnictví, které 
vyžaduje, aby byl vlastník sítě určen 
provozovatelem sítě a byl nezávislý na 
veškerých zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, je zjevně nejúčinnějším a 
nejstabilnějším způsobem, jak vyřešit 
nevyhnutelný střet zájmů a zajistit 
bezpečnost dodávek. Z tohoto důvodu
Evropský parlament ve svém usnesení 
o perspektivách vnitřního trhu se zemním 
plynem a elektřinou přijatém dne 
10. července 2007 označil oddělení 
vlastnictví na úrovni 
přenosových/přepravních soustav za 
nejúčinnější nástroj nediskriminační 
podpory investic do infrastruktury, 
spravedlivého přístupu k soustavě pro 
nové účastníky a průhlednosti trhu.
Členským státům by proto měla být 
uložena povinnost zajistit, aby táž osoba 
nebo osoby nebyly oprávněny vykonávat 
kontrolu, mimo jiné prostřednictvím práv 
blokovat rozhodnutí strategického 
významu, například o investicích, z pozice 
menšinového akcionáře, nad výrobním 
nebo dodavatelským podnikem a zároveň 
mít jakýkoli zájem či uplatňovat jakékoli 
právo ve vztahu k provozovateli přepravní 
soustavy nebo k přepravní soustavě. 
Kontrola nad provozovatelem přepravní 
soustavy by naopak měla vyloučit možnost 
mít jakýkoli zájem či uplatňovat jakékoli 

(7) Účinné oddělení je možné zajistit, 
pokud se z mechanismu fungování 
vertikálně integrovaných společností 
odstraní inherentní podněty, na jejichž 
základě takové společnosti diskriminují 
konkurenci, pokud jde o přístup k síti a 
investice. Oddělení vlastnictví, které 
vyžaduje, aby byl vlastník sítě určen 
provozovatelem sítě a byl nezávislý na 
veškerých zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, je jedním ze způsobů, jak vyřešit 
nevyhnutelný střet zájmů. Evropský 
parlament ve svém usnesení 
o perspektivách vnitřního trhu se zemním 
plynem a elektřinou přijatém dne 
10. července 2007 ostatně konstatoval, že 
uplatňování nových opatření pro oddělení 
vlastnictví týkajících se plynárenského 
odvětví není snadné a vyžaduje proto 
okamžité vytvoření specifických řešení, 
která by tomuto odvětví umožnila dokončit 
vnitřní trh s plynem a zohlednila přitom 
rozdíly mezi trhy na začátku a na konci 
řetězce.
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právo ve vztahu k dodavatelskému 
podniku.

Or. fr

Odůvodnění

Oddělení vlastnictví je jedním ze způsobů navrhovaných Evropskou komisí vertikálně 
integrovaným podnikům pro řešení nevyhnutelných střetů zájmů. Není to jediný způsob, jak 
tohoto řešení dosáhnout, a musí zůstat jednou z více možností uvedených ve směrnici. 
Neexistuje žádný důkaz toho, že by oddělení vlastnictví umožnilo zajistit bezpečnost dodávek. 
Ledaže by to prokázala odpovědná studie o dopadech, což se nestalo.

Pozměňovací návrh 51
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Jakýkoli systém, který bude zaveden, 
by měl účinně odstranit veškeré střety 
zájmů mezi výrobci a provozovateli 
přepravní soustavy, a neměl by vytvořit
zatěžující a nákladný režim pro 
vnitrostátní regulační orgány, jehož 
provedení by bylo složité a drahé.

Or. en

Odůvodnění

Jakýkoli zavedený systém musí být účinný a jednoduchý.
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Pozměňovací návrh 52
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Jakýkoli systém, který bude zaveden, 
by měl účinně odstranit veškeré střety 
zájmů mezi výrobci a provozovateli 
přepravní soustavy, a vytvořit tak pobídky 
pro nezbytné investice a zaručit přístup 
novým subjektům za transparentního 
a účinného regulačního režimu.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné investice budou realizovány, pouze pokud neexistují střety zájmů mezi výrobci a 
provozovateli přepravní soustavy.

Pozměňovací návrh 53
Britta Thomsen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Jakýkoli systém, který bude zaveden, 
by měl účinně odstranit veškeré střety 
zájmů mezi výrobci a provozovateli 
přepravní soustavy, a neměl by vytvořit 
zatěžující a nákladný režim pro 
vnitrostátní regulační orgány, jehož 
provedení by bylo složité a drahé.

Or. en

Odůvodnění

Jakýkoli zavedený systém musí být účinný a jednoduchý.
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Pozměňovací návrh 54
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Jakýkoli systém, který bude zaveden, 
by měl účinně odstranit veškeré střety 
zájmů mezi výrobci a provozovateli 
přepravní soustavy, a neměl by vytvořit 
zatěžující a nákladný režim pro 
vnitrostátní regulační orgány, jehož 
provedení by bylo složité a drahé.

Or. en

Odůvodnění

Jakýkoli zavedený systém musí být účinný a jednoduchý.

Pozměňovací návrh 55
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  (7a) Plyn se do Unie dováží převážně 
a v rostoucí míře z mimoevropských zemí; 
evropská regulace musí zohledňovat 
specifickou integraci plynárenského 
odvětví do světového trhu, včetně rozdílů 
mezi trhy na začátku a na konci řetězce. 

Or. de

Odůvodnění

 Jak Evropský parlament, tak Evropská rada vyzvaly k tomu, aby byly dostatečně zohledněny 
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rozdíly mezi elektřinou a plynem.

Pozměňovací návrh 56
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 10. července 2007 
o „perspektivách vnitřního trhu se 
zemním plynem a elektřinou“ uznal, že 
„opatření směřující k dalšímu rozdělení 
infrastruktury v odvětví zemního plynu 
není jednoduché uplatňovat“ a že je 
potřebné „vytváření specifických řešení 
[...] s přihlédnutím k rozdílům mezi trhy 
na začátku a na konci řetězce“. Evropská 
rada rovněž na svém zasedání ze dne 8. a 
9. března 2007 v Bruselu vyzvala Komisi, 
aby zohlednila rozdíly mezi elektřinou a 
plynem. Rozdíly spočívají zejména v tom, 
že plyn je nutné v převážné a stále 
rostoucí míře dovážet, zatímco elektřina se 
v Evropě vyrábí.

Or. de

Odůvodnění

Jak Evropský parlament, tak Evropská rada vyzvaly k tomu, aby byly dostatečně zohledněny 
rozdíly mezi elektřinou a plynem.

Pozměňovací návrh 57
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k tomu, že si oddělení (8) Vzhledem k tomu, že si oddělení 
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vlastnictví v některých případech vyžádá 
restrukturalizaci podniků, by členským 
státům měla být poskytnuta dodatečná 
lhůta na uplatnění příslušných ustanovení. 
S ohledem na vertikální vztahy mezi 
elektroenergetikou a plynárenstvím by se 
ustanovení o oddělení měla navíc 
uplatňovat provázaně na obě odvětví.

vlastnictví v některých případech vyžádá 
restrukturalizaci podniků, by členským 
státům měla být poskytnuta dodatečná 
lhůta na uplatnění příslušných ustanovení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k tomu, že si oddělení 
vlastnictví v některých případech vyžádá 
restrukturalizaci podniků, by členským 
státům měla být poskytnuta dodatečná 
lhůta na uplatnění příslušných ustanovení. 
S ohledem na vertikální vztahy mezi 
elektroenergetikou a plynárenstvím by se 
ustanovení o oddělení měla navíc 
uplatňovat provázaně na obě odvětví.

(8) Vzhledem k tomu, že si oddělení 
vlastnictví v některých případech vyžádá 
restrukturalizaci podniků, by členským 
státům měla být poskytnuta dodatečná 
lhůta na uplatnění příslušných ustanovení. 

Or. de

Odůvodnění

Odůvodnění: Ustanovení o oddělení mají značný vliv na evropskou bezpečnost dodávek. 
Proto by zvláštní odvětvová řešení neměla být předem vyloučena.
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Pozměňovací návrh 59
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k tomu, že si oddělení 
vlastnictví v některých případech vyžádá 
restrukturalizaci podniků, by členským 
státům měla být poskytnuta dodatečná 
lhůta na uplatnění příslušných ustanovení. 
S ohledem na vertikální vztahy mezi 
elektroenergetikou a plynárenstvím by se 
ustanovení o oddělení měla navíc 
uplatňovat provázaně na obě odvětví.

(8) Vzhledem k tomu, že si oddělení 
vlastnictví v některých případech vyžádá 
restrukturalizaci podniků, by členským 
státům, které se rozhodnou pro oddělení 
vlastnictví, měla být poskytnuta dodatečná 
lhůta na uplatnění příslušných ustanovení. 
S ohledem na vertikální vztahy mezi 
elektroenergetikou a plynárenstvím by se 
ustanovení o oddělení měla navíc 
uplatňovat provázaně na obě odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Nové znění zohledňuje skutečnost, že oddělení vlastnictví je pouze jednou z možností.

Pozměňovací návrh 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Pozměňovací návrh

(8a) Členské státy, které si to přejí, mohou 
uplatnit ustanovení této směrnice týkající 
se efektivního a účinného oddělení 
přepravních soustav a jejich 
provozovatelů. Oddělení je efektivní, 
neboť umožňuje zajistit nezávislost 
provozovatelů přepravních soustav. 
Oddělení je účinné, neboť navrhuje 
regulatorní rámec, který je více 
přizpůsoben pro zaručení spravedlivé 
hospodářské soutěže, dostatečných 
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investic, přístup nových subjektů a 
integraci trhů se zemním plynem. 
Oddělení spočívá na pilíři organizačních 
opatření, která se týkají správy 
provozovatelů přepravních soustav, a na 
pilíři opatření, která se týkají investic, 
připojení nových výrobních kapacit 
a integrace trhů prostřednictvím 
regionální spolupráce. Oddělení splňuje 
požadavky stanovené Evropskou radou na 
zasedání v Bruselu dne 8. a 
9. března 2007.

Or. fr

Odůvodnění

Efektivní a účinné oddělení přepravních soustav a jejich provozovatelů (PPS) umožňuje 
zaručit nezávislost PPT prostřednictvím opatření, která jsou v souladu s vnitrostátními 
soustavami, zásadou proporcionality a volným pohybem kapitálu. Oddělení doplněné 
opatřeními, která upřednostňují investice a integraci trhů, je globální odpovědí, kterou 
směrnice musí nabídnout členským státům.

Pozměňovací návrh 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vytvoření provozovatelů soustav, 
nezávislých na zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, by vertikálně integrovaným 
společnostem mělo umožnit, aby si 
zachovaly vlastnictví majetku tvořícího 
síť, a současně zajistit účinné oddělení 
zájmů, za předpokladu, že by nezávislý 
provozovatel soustavy plnil všechny 
funkce provozovatele sítě a že by byla 
zavedena podrobná regulace spolu 
s rozsáhlým mechanismem regulační 
kontroly.

vypouští se



PE404.542v02-00 20/105 AM\717626CS.doc
Externí překlad

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vytvoření provozovatelů soustav, 
nezávislých na zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, by vertikálně integrovaným 
společnostem mělo umožnit, aby si 
zachovaly vlastnictví majetku tvořícího síť, 
a současně zajistit účinné oddělení zájmů, 
za předpokladu, že by nezávislý 
provozovatel soustavy plnil všechny 
funkce provozovatele sítě a že by byla 
zavedena podrobná regulace spolu 
s rozsáhlým mechanismem regulační 
kontroly.

(10) Vytvoření provozovatelů soustav, 
nezávislých na zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, by vertikálně integrovaným 
společnostem mělo umožnit, aby si 
zachovaly vlastnictví majetku tvořícího síť, 
a současně zajistit účinné oddělení zájmů, 
za předpokladu, že by nezávislý 
provozovatel soustavy plnil všechny 
funkce provozovatele sítě, nebo že by bylo 
provedeno efektivní a účinné oddělení
a že by byla zavedena podrobná regulace 
spolu s rozsáhlým mechanismem regulační 
kontroly.

Or. en

Odůvodnění

 Je nutné zavést alternativní způsob zajištění nezávislosti provozovatelů přenosových nebo 
přepravních soustav v rámci integrovaných podniků.

Pozměňovací návrh 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vytvoření provozovatelů soustav, 
nezávislých na zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, by vertikálně integrovaným 
společnostem mělo umožnit, aby si 
zachovaly vlastnictví majetku tvořícího síť, 

(10) Vytvoření provozovatelů soustav, 
nezávislých na zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, by vertikálně integrovaným 
společnostem mělo umožnit, aby si 
zachovaly vlastnictví majetku tvořícího síť, 
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a současně zajistit účinné oddělení zájmů, 
za předpokladu, že by nezávislý 
provozovatel soustavy plnil všechny 
funkce provozovatele sítě a že by byla 
zavedena podrobná regulace spolu 
s rozsáhlým mechanismem regulační 
kontroly.

a současně zajistit účinné oddělení zájmů, 
za předpokladu, že by nezávislý 
provozovatel soustavy plnil všechny 
funkce provozovatele sítě, nebo že by bylo 
provedeno efektivní a účinné oddělení
a že by byla zavedena podrobná regulace 
spolu s rozsáhlým mechanismem regulační 
kontroly.

Or. en

Odůvodnění

Na tomto místě bodů odůvodnění by mělo být zdůrazněno, že vlastníci přepravní soustavy, 
kteří nejsou vlastnicky odděleni, by měli mít možnost volby mezi modelem nezávislého 
provozovatele soustavy a modelem efektivního a účinného oddělení.

Pozměňovací návrh 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vytvoření provozovatelů soustav, 
nezávislých na zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, by vertikálně integrovaným 
společnostem mělo umožnit, aby si 
zachovaly vlastnictví majetku tvořícího síť, 
a současně zajistit účinné oddělení zájmů, 
za předpokladu, že by nezávislý 
provozovatel soustavy plnil všechny 
funkce provozovatele sítě a že by byla 
zavedena podrobná regulace spolu 
s rozsáhlým mechanismem regulační 
kontroly.

(10) Vytvoření provozovatelů soustav, 
nezávislých na zájmech v oblasti dodávek 
a výroby, by vertikálně integrovaným 
společnostem mělo umožnit, aby si 
zachovaly vlastnictví majetku tvořícího síť, 
a současně zajistit účinné oddělení zájmů, 
za předpokladu, že by nezávislý 
provozovatel soustavy plnil všechny 
funkce provozovatele sítě, nebo že by bylo 
provedeno efektivní a účinné oddělení
a že by byla zavedena podrobná regulace 
spolu s rozsáhlým mechanismem regulační 
kontroly.

Or. fr
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Odůvodnění

Nezávislost provozovatelů přepravní soustavy lze zajistit provedením efektivního a účinného 
oddělení zavedeného v novém bodě odůvodnění 8a. Tato možnost je rovnocenná s vlastnickým 
oddělením činností a nezávislých provozovatelů soustav.

Pozměňovací návrh 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Pokud vertikálně integrované 
podniky dodržují předpisy o efektivním a 
účinném právním oddělení, dále pokud 
plní všechny funkce provozovatele sítě 
a pokud je zavedena podrobná regulace 
spolu s rozsáhlým mechanismem 
regulační kontroly, mohou si tyto podniky 
zachovat vlastnictví majetku tvořícího síť 
a současně zajistit účinné oddělení zájmů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poukazuje na pozměněný čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přepravní 
soustavu součástí vertikálně 
integrovaného podniku, měla by být 
členským státům poskytnuta možnost 

vypouští se
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volby mezi oddělením vlastnických vztahů 
a odchylkou spočívající se vytvoření 
provozovatelů soustavy, kteří jsou 
nezávislí na zájmech v oblasti dodávek 
a výroby. Plnou účinnost řešení 
spočívajícího ve vytvoření nezávislého 
provozovatele soustavy je třeba zajistit 
prostřednictvím specifických doplňujících 
pravidel. Aby byly plně zachovány zájmy 
akcionářů vertikálně integrovaných 
společností, měly by mít členské státy 
možnost volby, zda oddělení vlastnictví 
provedou přímým odprodejem nebo 
rozdělením akcií integrované společnosti 
na akcie společnosti provozující síť a na 
akcie zbývajícího podniku zabývajícího se 
dodávkami a výrobou, pokud budou 
splněny požadavky vyplývající z oddělení 
vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přepravní 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající se vytvoření provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou 
účinnost řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 

(11) Je-li podnik vlastnící přepravní 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi třemi 
možnostmi: oddělením vlastnických 
vztahů, vytvořením nezávislého 
provozovatele soustavy nebo efektivním a 
účinným oddělením.
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vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami 
a výrobou, pokud budou splněny 
požadavky vyplývající z oddělení 
vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost volby mezi třemi možnostmi oddělení přepravní sítě: 
oddělením vlastnictví, modelem nezávislého provozovatele soustavy a efektivním a účinným 
oddělením. Všechny tři možnosti jsou stejně vhodné pro zaručení nediskriminačního přístupu 
k soustavě, pro řešení střetů zájmů v rámci integrovaného podniku a pro povzbuzení investic 
do sítě. 

Pozměňovací návrh 68
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přepravní 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající se vytvoření provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou 
účinnost řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti

(11) Je-li podnik vlastnící přenosovou 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi různými 
možnostmi.
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provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přepravní 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající se vytvoření provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou účinnost 
řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

(11) Je-li podnik vlastnící přepravní 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů, vytvořením
provozovatelů soustavy, kteří jsou 
nezávislí na zájmech v oblasti dodávek a 
výroby, nebo efektivním a účinným 
oddělením, které zajistí účinné oddělení 
provozovatele přenosové soustavy, aniž by 
došlo k porušení vlastnických práv k síti 
nebo k prodeji buď přenosové soustavy 
nebo výroby energie. Plnou účinnost řešení 
spočívajícího ve vytvoření nezávislého 
provozovatele soustavy je třeba zajistit 
prostřednictvím specifických doplňujících 
pravidel. Aby byly plně zachovány zájmy 
akcionářů vertikálně integrovaných 
společností, měly by mít členské státy 
možnost volby, zda oddělení vlastnictví 
provedou přímým odprodejem nebo 
rozdělením akcií integrované společnosti 
na akcie společnosti provozující síť a na 
akcie zbývajícího podniku zabývajícího se 
dodávkami a výrobou, pokud budou 
splněny požadavky vyplývající z oddělení 
vlastnictví.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí efektivní a účinné oddělení jako třetí alternativu oddělení 
vlastnických vztahu a nezávislých provozovatelů soustavy.

Pozměňovací návrh 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přepravní 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající se vytvoření provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou účinnost 
řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

(11) Je-li podnik vlastnící přepravní 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů, efektivním a účinným 
oddělením přepravních soustav a jejich 
provozovatelů a vytvořením provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou účinnost 
řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu nezávislosti provozovatelů přenosových soustav členské státy zajistí, že budou mít
vertikálně integrované podniky povinnost dodržovat buď ustanovení o oddělení vlastnictví, 
nebo ustanovení o efektivním a účinném oddělení, nebo ustanovení o nezávislých 
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provozovatelích soustavy. Tyto tři možnosti jsou rovnocenné, a proto jsou uvedeny v tomto 
návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přepravní 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající se vytvoření provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou účinnost 
řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami a 
výrobou, pokud budou splněny požadavky 
vyplývající z oddělení vlastnictví.

(11) Je-li podnik vlastnící přepravní 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů, vytvořením 
provozovatelů soustavy, kteří jsou 
nezávislí na zájmech v oblasti dodávek a 
výroby, a efektivním a účinným právním 
oddělením provozovatelů přepravních 
soustav. Plnou účinnost řešení 
spočívajícího ve vytvoření nezávislého 
provozovatele soustavy je třeba zajistit 
prostřednictvím specifických doplňujících 
pravidel. Aby byly plně zachovány zájmy 
akcionářů vertikálně integrovaných 
společností, měly by mít členské státy 
možnost volby, zda oddělení vlastnictví 
provedou přímým odprodejem nebo 
rozdělením akcií integrované společnosti 
na akcie společnosti provozující síť a na 
akcie zbývajícího podniku zabývajícího se 
dodávkami a výrobou, pokud budou 
splněny požadavky vyplývající z oddělení 
vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření nezávislých provozovatelů by mělo být rovnocennou možností. Tento pozměňovací 
návrh poukazuje mimoto na pozměněný čl. 8 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 72
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je-li podnik vlastnící přepravní 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů a odchylkou 
spočívající se vytvoření provozovatelů 
soustavy, kteří jsou nezávislí na zájmech 
v oblasti dodávek a výroby. Plnou účinnost 
řešení spočívajícího ve vytvoření 
nezávislého provozovatele soustavy je 
třeba zajistit prostřednictvím specifických 
doplňujících pravidel. Aby byly plně 
zachovány zájmy akcionářů vertikálně 
integrovaných společností, měly by mít 
členské státy možnost volby, zda oddělení 
vlastnictví provedou přímým odprodejem 
nebo rozdělením akcií integrované 
společnosti na akcie společnosti 
provozující síť a na akcie zbývajícího 
podniku zabývajícího se dodávkami 
a výrobou, pokud budou splněny 
požadavky vyplývající z oddělení 
vlastnictví.

(11) Je-li podnik vlastnící přepravní 
soustavu součástí vertikálně integrovaného 
podniku, měla by být členským státům 
poskytnuta možnost volby mezi oddělením 
vlastnických vztahů, efektivním a účinným 
oddělením a odchylkou spočívající se 
vytvoření provozovatelů soustavy, kteří 
jsou nezávislí na zájmech v oblasti 
dodávek a výroby. Plnou účinnost řešení 
spočívajícího ve vytvoření nezávislého 
provozovatele soustavy je třeba zajistit 
prostřednictvím specifických doplňujících 
pravidel. Aby byly plně zachovány zájmy 
akcionářů vertikálně integrovaných 
společností, měly by mít členské státy 
možnost volby, zda oddělení vlastnictví 
provedou přímým odprodejem nebo 
rozdělením akcií integrované společnosti 
na akcie společnosti provozující síť a na 
akcie zbývajícího podniku zabývajícího se 
dodávkami a výrobou, pokud budou 
splněny požadavky vyplývající z oddělení 
vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost volby mezi třemi možnostmi oddělení přepravní sítě: 
oddělením vlastnictví, modelem nezávislého provozovatele soustavy a efektivním a účinným 
oddělením. 
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Pozměňovací návrh 73
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Aby se rozvinula hospodářská 
soutěž na vnitřním trhu s plynem, měli by 
mít zákazníci mimo domácností možnost 
zvolit si své dodavatele a uzavřít smlouvy 
o dodávkách plynu s několika z nich. 
Zákazníci by měli být chráněni proti 
výhradním doložkám ve smlouvách, 
jejichž důsledkem je vyloučení 
konkurenčních a/nebo doplňkových 
nabídek.

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice musí být umožnit spotřebitelům využívat nižších cen za energii a proto by 
měla zabránit zavedeným dominantním poskytovatelům v začleňování výhradních doložek do 
smluv se zákazníky. Výhradní doložky brání zákazníkům kromě domácností, aby uzavřeli 
smlouvu s více dodavateli, což by jim umožnilo významné úspory nákladů na energii. 

Pozměňovací návrh 74
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným 
a soukromým sektorem. Za tímto účelem 
by tatáž osoba neměla mít možnost 
uplatňovat vliv, sama ani společně 
s jinými, na složení, hlasování či 
rozhodování orgánů jak provozovatelů 
přepravní soustavy, tak podniků 

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným 
a soukromým sektorem. Za tímto účelem 
by tatáž osoba neměla mít možnost 
uplatňovat vliv, sama ani společně 
s jinými, na složení, hlasování či 
rozhodování orgánů jak provozovatelů 
přepravní soustavy, tak podniků 
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zabývajících se dodávkami. Může-li 
příslušný členský stát dodržení tohoto 
požadavku prokázat, mohou kontrolu 
provádět dva různé veřejné orgány, 
z nichž jeden by kontroloval činnosti 
výroby a dodávek a druhý činnosti 
v oblasti přepravy.

zabývajících se dodávkami. 

Or. en

Odůvodnění

Všechny podniky veřejného sektoru podléhají celostátním / regionálním / místním orgánům 
veřejné správy prostřednictvím přísného hierarchického rozhodování. Strategická rozhodnutí 
veřejných energetických podniků jsou většinou relevantní pro celé hospodářství země a jsou 
proto přijímána na politické úrovni. Rozdělení vlastnictví a provozu různým subjektům téže 
veřejné správy nemá smysl: Vlastnictví zůstane stejným správním orgánům a provoz bude 
podléhat stejnému řízení. 

Pozměňovací návrh 75
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přepravní soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami. Může-
li příslušný členský stát dodržení tohoto 
požadavku prokázat, mohou kontrolu 
provádět dva různé veřejné orgány, 
z nichž jeden by kontroloval činnosti 
výroby a dodávek a druhý činnosti 
v oblasti přepravy.

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přepravní soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami.

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným 
a soukromým sektorem. Za tímto účelem 
by tatáž osoba neměla mít možnost 
uplatňovat vliv, sama ani společně 
s jinými, na složení, hlasování či 
rozhodování orgánů jak provozovatelů 
přepravní soustavy, tak podniků 
zabývajících se dodávkami. Může-li 
příslušný členský stát dodržení tohoto 
požadavku prokázat, mohou kontrolu 
provádět dva různé veřejné orgány, 
z nichž jeden by kontroloval činnosti 
výroby a dodávek a druhý činnosti 
v oblasti přepravy.

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přepravní soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami.

Or. de

Odůvodnění

Nerovné zacházení s veřejnými a soukromými podniky je diskriminační a neodůvodněné.

Pozměňovací návrh 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Za tímto účelem by 

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Za tímto účelem by 
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tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přepravní soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami. Může-
li příslušný členský stát dodržení tohoto 
požadavku prokázat, mohou kontrolu 
provádět dva různé veřejné orgány, 
z nichž jeden by kontroloval činnosti 
výroby a dodávek a druhý činnosti 
v oblasti přepravy.

tatáž osoba neměla mít možnost uplatňovat 
vliv, sama ani společně s jinými, na 
složení, hlasování či rozhodování orgánů 
jak provozovatelů přepravní soustavy, tak 
podniků zabývajících se dodávkami.

Or. en

Odůvodnění

Nerovné zacházení s veřejnými a soukromými podniky by bylo diskriminační. Body 
odůvodnění Komise rozlišují mezi soustavami ve vlastnictví státu a ve vlastnictví soukromém. 

Pozměňovací návrh 78
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným 
a soukromým sektorem. Za tímto účelem 
by tatáž osoba neměla mít možnost 
uplatňovat vliv, sama ani společně 
s jinými, na složení, hlasování či 
rozhodování orgánů jak provozovatelů 
přepravní soustavy, tak podniků 
zabývajících se dodávkami. Může-li 
příslušný členský stát dodržení tohoto 
požadavku prokázat, mohou kontrolu 
provádět dva různé veřejné orgány, z nichž 
jeden by kontroloval činnosti výroby 
a dodávek a druhý činnosti v oblasti 
přepravy.

(12) V zájmu provedení účinného oddělení 
by měla být dodržena zásada 
nediskriminace mezi veřejným 
a soukromým sektorem. Za tímto účelem 
by tatáž osoba neměla mít možnost 
uplatňovat vliv, sama ani společně 
s jinými, na složení, hlasování či 
rozhodování orgánů jak provozovatelů 
přepravní soustavy, tak podniků 
zabývajících se dodávkami. Může-li 
příslušný členský stát dodržení tohoto 
požadavku prokázat, mohou kontrolu 
provádět dva různé veřejné orgány, z nichž 
jeden by kontroloval činnosti výroby 
a dodávek a druhý činnosti v oblasti 
přepravy. Je-li vertikální integrace 
zachována členským státem, který 
kontroluje jak provozovatele přepravní 



AM\717626CS.doc 33/105 PE404.542v02-00
Externí překlad

CS

soustavy, tak podnik plnící funkce výroby 
či dodávek, měly by pro takové subjekty 
zůstat povinné požadavky na účinné 
právní oddělení.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Plné oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU. 
Aby se zajistilo oddělení činností v oblasti 
sítě a dodávek v celém Společenství, měly 
by regulační orgány mít pravomoc 
odmítnout udělení certifikace 
provozovatelům přepravní soustavy, kteří 
nesplňují pravidla pro oddělení.
K zajištění jednotného uplatňování 
v celém Společenství a dodržení 
mezinárodních závazků Společenství by 
Komise měla mít právo na přezkum 
rozhodnutí o certifikaci přijatých 
regulačními orgány.

(13) Oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise na certifikační postup pro vlastnicky oddělené provozovatele přenosové 
soustavy a nezávislé provozovatele soustavy je příliš zatěžující a byrokratický. Řádné 
provádění pravidel o oddělení lze také zajistit průběžným sledováním a kontrolou 
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provozovatelů přepravních soustav regulačními orgány. 

Pozměňovací návrh 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Plné oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU. 
Aby se zajistilo oddělení činností v oblasti 
sítě a dodávek v celém Společenství, měly 
by regulační orgány mít pravomoc 
odmítnout udělení certifikace 
provozovatelům přepravní soustavy, kteří 
nesplňují pravidla pro oddělení.
K zajištění jednotného uplatňování v celém 
Společenství a dodržení mezinárodních 
závazků Společenství by Komise měla mít 
právo na přezkum rozhodnutí o certifikaci 
přijatých regulačními orgány.

(13) Oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU.
K zajištění jednotného uplatňování v celém 
Společenství a dodržení mezinárodních 
závazků Společenství by Komise měla mít 
právo na přezkum rozhodnutí o certifikaci 
přijatých regulačními orgány.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise na certifikační postup pro vlastnicky oddělené provozovatele přenosové 
soustavy a nezávislé provozovatele soustavy je příliš zatěžující a byrokratický. Řádné 
provádění pravidel o oddělení lze také zajistit průběžným sledováním a kontrolou 
provozovatelů přepravních soustav regulačními orgány.
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Pozměňovací návrh 81
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Plné oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU. 
Aby se zajistilo oddělení činností v oblasti 
sítě a dodávek v celém Společenství, měly 
by regulační orgány mít pravomoc 
odmítnout udělení certifikace 
provozovatelům přepravní soustavy, kteří 
nesplňují pravidla pro oddělení. K zajištění 
jednotného uplatňování v celém
Společenství a dodržení mezinárodních 
závazků Společenství by Komise měla mít 
právo na přezkum rozhodnutí o certifikaci 
přijatých regulačními orgány.

(13) Oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství. Toto pravidlo musí platit 
stejně tak pro společnosti z EU, jako pro 
společnosti ze zemí mimo EU. Aby se 
zajistilo oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek v celém Společenství, měly by 
regulační orgány mít pravomoc odmítnout 
udělení certifikace provozovatelům 
přepravní soustavy, kteří nesplňují pravidla 
pro oddělení. K zajištění jednotného 
uplatňování v celém Společenství 
a dodržení mezinárodních závazků 
Společenství by Agentura měla mít právo 
na přezkum rozhodnutí o certifikaci 
přijatých regulačními orgány.

Or. lt

Pozměňovací návrh 82
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Plné oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 

(13) Plné oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
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v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU. 
Aby se zajistilo oddělení činností v oblasti 
sítě a dodávek v celém Společenství, měly 
by regulační orgány mít pravomoc 
odmítnout udělení certifikace 
provozovatelům přepravní soustavy, kteří 
nesplňují pravidla pro oddělení. K zajištění 
jednotného uplatňování v celém 
Společenství a dodržení mezinárodních 
závazků Společenství by Komise měla mít 
právo na přezkum rozhodnutí o certifikaci 
přijatých regulačními orgány.

v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU.
Aby se zajistilo oddělení činností v oblasti 
sítě a dodávek v celém Společenství, měly 
by regulační orgány mít pravomoc 
odmítnout udělení certifikace 
provozovatelům přepravní soustavy, kteří 
nesplňují pravidla pro oddělení. K zajištění 
jednotného uplatňování v celém 
Společenství a dodržení mezinárodních 
závazků Společenství by Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů („Agentura“) měla mít právo na 
přezkum rozhodnutí o certifikaci přijatých 
regulačními orgány.

Or. en

Odůvodnění

Agenturu lze využít jako zprostředkovatele, aby bylo zajištěno, že všechny členské státy 
fungují na stejném základě. Agentura bude mít větší technické dovednosti než Komise. 

Pozměňovací návrh 83
Edit Herczog

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Plné oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU.
Aby se zajistilo oddělení činností v oblasti 
sítě a dodávek v celém Společenství, měly 
by regulační orgány mít pravomoc 
odmítnout udělení certifikace 

(13) Plné oddělení činností v oblasti sítě a 
dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU.
Aby se zajistilo oddělení činností v oblasti 
sítě a dodávek v celém Společenství, měly 
by regulační orgány mít pravomoc 
odmítnout udělení certifikace 
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provozovatelům přepravní soustavy, kteří 
nesplňují pravidla pro oddělení. K zajištění 
jednotného uplatňování v celém 
Společenství a dodržení mezinárodních 
závazků Společenství by Komise měla mít 
právo na přezkum rozhodnutí o certifikaci 
přijatých regulačními orgány.

provozovatelům přepravní soustavy, kteří 
nesplňují pravidla pro oddělení. K zajištění 
jednotného uplatňování v celém 
Společenství a dodržení mezinárodních 
závazků Společenství by Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů („Agentura“) měla mít právo na 
přezkum rozhodnutí o certifikaci přijatých 
regulačními orgány.

Or. en

Odůvodnění

Agenturu lze využít jako zprostředkovatele, aby bylo zajištěno, že všechny členské státy 
fungují na stejném základě. Agentura bude mít větší technické dovednosti než Komise. 

Pozměňovací návrh 84
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Ochrana dodávek energie je zásadním 
prvkem veřejné bezpečnosti, a nutně tedy 
souvisí s účinným fungováním trhu se 
zemním plynem v EU. Pokud má zemní 
plyn proudit k občanům EU, nelze se obejít 
bez využití sítě. Fungující trhy se zemním 
plynem, a zejména sítě a další majetek 
související s dodávkami zemního plynu, 
jsou nezbytné pro veřejnou bezpečnost, 
konkurenceschopnost hospodářství a pro 
blaho občanů Společenství. Aniž jsou 
dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, má Společenství za to, že 
odvětví přepravní soustavy zemního plynu 
má pro Společenství velký význam, a jsou 
proto nezbytné další záruky ohledně vlivu 
třetích zemí s cílem zamezit jakémukoli 
ohrožení veřejného pořádku a veřejné 
bezpečnosti ve Společenství a blahobytu 
občanů Společenství. Tato opatření jsou 

(14) Ochrana dodávek energie je zásadním 
prvkem veřejné bezpečnosti, a nutně tedy 
souvisí s účinným fungováním trhu se 
zemním plynem v EU. Pokud má zemní 
plyn proudit k občanům EU, nelze se obejít 
bez využití sítě. Fungující trhy se zemním 
plynem, a zejména sítě a další majetek 
související s dodávkami zemního plynu, 
jsou nezbytné pro veřejnou bezpečnost, 
konkurenceschopnost hospodářství a pro 
blaho občanů Společenství. Pochybení 
v této oblasti jsou zjistitelná pouze 
s velkým časovým odstupem. Aniž jsou 
dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, má Společenství za to, že 
odvětví přepravní soustavy zemního plynu 
má pro Společenství velký význam.
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také nezbytná k zajištění souladu 
s pravidly pro účinné oddělení.

Or. de

Odůvodnění

Příliv kapitálu v podobě přímých investic je z hospodářského hlediska žádoucí a posiluje 
ekonomiky EU. Tzv. doložka o třetích státech, která má chránit evropské provozovatele 
přepravní soustavy před převzetím podniky ze třetích států, je ochranářskou, právně spornou 
a prakticky těžko prosaditelnou doložkou.

Pozměňovací návrh 85
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Ochrana dodávek energie je zásadním 
prvkem veřejné bezpečnosti, a nutně tedy 
souvisí s účinným fungováním trhu se 
zemním plynem v EU. Pokud má zemní 
plyn proudit k občanům EU, nelze se obejít 
bez využití sítě. Fungující trhy se zemním 
plynem, a zejména sítě a další majetek 
související s dodávkami zemního plynu, 
jsou nezbytné pro veřejnou bezpečnost, 
konkurenceschopnost hospodářství a pro 
blaho občanů Společenství. Aniž jsou 
dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, má Společenství za to, že 
odvětví přepravní soustavy zemního plynu 
má pro Společenství velký význam, a jsou 
proto nezbytné další záruky ohledně vlivu 
třetích zemí s cílem zamezit jakémukoli 
ohrožení veřejného pořádku a veřejné 
bezpečnosti ve Společenství a blahobytu 
občanů Společenství. Tato opatření jsou 
také nezbytná k zajištění souladu s pravidly 
pro účinné oddělení.

(14) Ochrana dodávek energie je zásadním 
prvkem veřejné bezpečnosti, a nutně tedy 
souvisí s účinným fungováním trhu se 
zemním plynem v EU. Pokud má zemní 
plyn proudit k občanům EU, nelze se obejít 
bez využití sítě. Fungující trhy se zemním 
plynem, a zejména sítě a další majetek 
související s dodávkami zemního plynu, 
jsou nezbytné pro veřejnou bezpečnost, 
konkurenceschopnost hospodářství a pro 
blaho občanů Společenství. Plynárenská 
infrastruktura je součástí jednak kritické 
infrastruktury členského státu, na jehož 
území se nachází, a jednak evropské 
kritické infrastruktury. Aniž jsou dotčeny 
mezinárodní závazky Společenství, má 
Společenství za to, že odvětví přepravní 
soustavy zemního plynu má pro 
Společenství velký význam, a jsou proto 
nezbytné další záruky ohledně vlivu třetích 
zemí s cílem zamezit jakémukoli ohrožení 
veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti 
ve Společenství a blahobytu občanů 
Společenství. Tato opatření jsou také 
nezbytná k zajištění souladu s pravidly pro 
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účinné oddělení.

Or. ro

Pozměňovací návrh 86
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Ochrana dodávek energie je zásadním 
prvkem veřejné bezpečnosti, a nutně tedy 
souvisí s účinným fungováním trhu se 
zemním plynem v EU. Pokud má zemní 
plyn proudit k občanům EU, nelze se obejít 
bez využití sítě. Fungující trhy se zemním 
plynem, a zejména sítě a další majetek 
související s dodávkami zemního plynu, 
jsou nezbytné pro veřejnou bezpečnost, 
konkurenceschopnost hospodářství a pro 
blaho občanů Společenství. Aniž jsou 
dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, má Společenství za to, že 
odvětví přepravní soustavy zemního plynu 
má pro Společenství velký význam, a jsou 
proto nezbytné další záruky ohledně vlivu 
třetích zemí s cílem zamezit jakémukoli 
ohrožení veřejného pořádku a veřejné 
bezpečnosti ve Společenství a blahobytu 
občanů Společenství. Tato opatření jsou 
také nezbytná k zajištění souladu s pravidly 
pro účinné oddělení.

(14) Ochrana dodávek energie je zásadním 
prvkem veřejné bezpečnosti, a nutně tedy 
souvisí s účinným fungováním trhu se 
zemním plynem v EU a s integrací 
izolovaných trhů členských států. Pokud 
má zemní plyn proudit k občanům EU, 
nelze se obejít bez využití sítě. Fungující 
trhy se zemním plynem, a zejména sítě a 
další majetek související s dodávkami 
zemního plynu, jsou nezbytné pro veřejnou 
bezpečnost, konkurenceschopnost 
hospodářství a pro blaho občanů 
Společenství. Aniž jsou dotčeny 
mezinárodní závazky Společenství, má 
Společenství za to, že odvětví přepravní 
soustavy zemního plynu má pro 
Společenství velký význam, a jsou proto 
nezbytné další záruky ohledně vlivu třetích 
zemí s cílem zamezit jakémukoli ohrožení 
veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti 
ve Společenství a blahobytu občanů 
Společenství. Tato opatření jsou také 
nezbytná k zajištění souladu s pravidly pro 
účinné oddělení.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Na dobře fungujícím trhu by 
poskytování skladovacích služeb mohlo 
být konkurenceschopnou činností 
v převážné části Evropy. Je potřeba, aby 
členské státy a vnitrostátní regulační 
orgány zajistily, že podmínky vytvořené 
pro provozovatele skladovacích služeb 
směřují k dosažení cíle 
konkurenceschopného trhu se 
skladovacími službami.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco plynovody a sítě jsou přirozenými monopoly a musí být regulovány, skladování plynu 
se může stát a mělo by se stát konkurenceschopnou činností prostřednictvím podpory nových 
investic od nových subjektů.

Pozměňovací návrh 88
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Nediskriminační přístup k distribuční 
síti je určující pro navazující přístup 
k zákazníkům na maloobchodní úrovni. 
Rozsah diskriminace, pokud jde o přístup 
třetích osob a investice, je však na 
distribuční úrovni méně významný než na 
úrovni přenosu, protože na distribuční 
úrovni jsou přetížení a vliv zájmů v oblasti 
výroby obecně méně důležité než na úrovni 
přenosu. Kromě toho je funkční oddělení 

(16) Nediskriminační přístup k distribuční 
síti je určující pro navazující přístup 
k zákazníkům na maloobchodní úrovni.
Rozsah diskriminace, pokud jde o přístup 
třetích osob a investice, je však na 
distribuční úrovni méně významný než na 
úrovni přenosu, protože na distribuční 
úrovni jsou přetížení a vliv zájmů v oblasti 
výroby obecně méně důležité než na úrovni 
přenosu. Distribuční sítě by proto měly 
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provozovatelů distribuční soustavy podle 
směrnice 2003/55/ES povinné až od 
1. července 2007 a jeho vliv na vnitřní trh 
je ještě třeba vyhodnotit. V současnosti 
platná pravidla pro právní a funkční 
oddělení mohou vést k účinnému oddělení, 
pokud budou jasněji definována, řádně 
prováděna a důkladně sledována. V zájmu 
vytvoření rovných podmínek na 
maloobchodní úrovni by proto činnosti 
provozovatelů distribuční soustavy měly 
být sledovány, aby tito provozovatelé 
nemohli využívat své vertikální integrace, 
pokud jde o jejich konkurenční postavení 
na trhu, zejména ve vztahu k malým 
zákazníkům v domácnostech i mimo ně. 

zůstat i nadále z ustanovení této směrnice 
výslovně vyjmuty. Kromě toho je funkční 
oddělení provozovatelů distribuční 
soustavy podle směrnice 2003/55/ES 
povinné až od 1. července 2007 a jeho vliv 
na vnitřní trh je ještě třeba vyhodnotit. V 
současnosti platná pravidla pro právní 
a funkční oddělení mohou vést k účinnému 
oddělení, pokud budou jasněji definována, 
řádně prováděna a důkladně sledována. 
V zájmu vytvoření rovných podmínek na 
maloobchodní úrovni by proto činnosti 
provozovatelů distribuční soustavy měly 
být sledovány, aby tito provozovatelé 
nemohli využívat své vertikální integrace, 
pokud jde o jejich konkurenční postavení 
na trhu, zejména ve vztahu k malým 
zákazníkům v domácnostech i mimo ně. 

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že úroveň distribučních sítí je z ustanovení balíčku opatření pro 
vnitřní trh v odvětví energie vyjmuta.

Pozměňovací návrh 89
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Jakákoli harmonizace pravomocí 
vnitrostátních regulačních orgánů by 
měla zahrnovat pobídky, které lze učinit, 
a sankce, které lze ukládat energetickým 
podnikům. Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů 
(„Agentura“) by měla být vybavena 
přiměřenými pravomocemi, aby zaujala 
vedoucí místo při zajišťování 
srovnatelných podmínek, pokud jde 
o pobídky a sankce ve všech členských 
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státech, a aby vypracovala pokyny 
o takových opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16 a) Jakákoli harmonizace pravomocí 
vnitrostátních regulačních orgánů by 
měla zahrnovat pobídky, které lze učinit, 
a sankce, které lze ukládat energetickým 
podnikům. Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů 
(„Agentura“) by měla být vybavena 
přiměřenými pravomocemi, aby zaujala 
vedoucí místo při zajišťování 
srovnatelných podmínek, pokud jde 
o pobídky a sankce ve všech členských 
státech, a aby vypracovala pokyny 
o takových opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Agentura musí zajistit společný přístup k těmto opatřením.

Pozměňovací návrh 91
Edit Herczog

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Jakákoli harmonizace pravomocí 
vnitrostátních regulačních orgánů by 
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měla zahrnovat pobídky, které lze učinit, 
a sankce, které lze ukládat energetickým 
podnikům. Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů 
(„Agentura“) by měla být vybavena 
přiměřenými pravomocemi, aby zaujala 
vedoucí místo při zajišťování 
srovnatelných podmínek, pokud jde 
o pobídky a sankce ve všech členských 
státech, a aby vypracovala pokyny 
o takových opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Agentura musí zajistit společný přístup k těmto opatřením.

Pozměňovací návrh 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Členské státy by měly přijmout 
konkrétní opatření na podporu širokého 
využívání bioplynu a plynu z biomasy, 
kterému musí být zaručen 
nediskriminační přístup do plynárenské 
soustavy za předpokladu, že je tento 
přístup trvale v souladu s příslušnými 
technickými pravidly a bezpečnostními 
normami.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl splněn cíl EU pro rok 2020 týkající se obnovitelné energie, je nutné aktivně 
podporovat bioplyn a plyn z biomasy. Tato podpora půjde nad rámec opatření k zajištění 
souladu a bezpečnosti, pokud jde o zamezení diskriminaci.
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Pozměňovací návrh 93
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Energetické regulační orgány musejí 
být schopny přijímat rozhodnutí o všech 
relevantních regulačních otázkách, má-li 
vnitřní trh řádně fungovat, a musejí být 
plně nezávislé na jakýchkoli veřejných či 
soukromých zájmech.

(18) Energetické regulační orgány musejí 
být schopny přijímat rozhodnutí o všech 
relevantních regulačních otázkách, má-li 
vnitřní trh řádně fungovat, a musejí být 
plně nezávislé na jakýchkoli zájmech 
veřejných či soukromých podniků.

Or. en

Odůvodnění

Energetické regulační orgány by měly být vázány veřejným zájmem.

Pozměňovací návrh 94
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Energetické regulační orgány by měly 
mít pravomoc vydávat závazná rozhodnutí 
týkající se plynárenských podniků a 
udělovat účinné, přiměřené a odrazující 
sankce těm plynárenským podnikům, které 
nedodrží své povinnosti. Musí jim být 
rovněž udělena pravomoc rozhodovat, bez 
ohledu na uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže, o jakýchkoli 
vhodných opatřeních na podporu účinné 
hospodářské soutěže nutných pro řádné 
fungování trhu, jakož i zajišťovat vysoké 
standardy veřejné služby v souladu 
s otevřením trhu, ochranu ohrožených 

(19) Energetické regulační orgány by měly 
mít pravomoc vydávat závazná rozhodnutí 
týkající se provozovatelů sítí a udělovat 
účinné, přiměřené a odrazující sankce těm 
provozovatelům sítí, které nedodrží své 
povinnosti. Musí jim být rovněž udělena 
pravomoc rozhodovat, bez ohledu na 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže, 
o jakýchkoli vhodných opatřeních, které se 
týkají přístupu k sítím s cílem dosáhnout
účinné hospodářské soutěže a která jsou 
nutná pro řádné fungování trhu, jakož 
i zajišťovat vysoké standardy veřejné 
služby v souladu s otevřením trhu, ochranu 
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zákazníků a plnou účinnost opatření na 
ochranu spotřebitele. Těmito ustanoveními 
by neměly být dotčeny ani pravomoci 
Komise, pokud jde o uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže, včetně 
přezkoumávání spojení s významem pro 
celé Společenství, ani pravidla pro vnitřní 
trh, například volný pohyb kapitálu.

ohrožených zákazníků a plnou účinnost 
opatření na ochranu spotřebitele. Těmito 
ustanoveními by neměly být dotčeny ani 
pravomoci Komise, pokud jde o 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže, 
včetně přezkoumávání spojení s významem 
pro celé Společenství, ani pravidla pro 
vnitřní trh, například volný pohyb kapitálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Energetické regulační orgány by měly 
mít pravomoc vydávat závazná rozhodnutí 
týkající se plynárenských podniků a 
udělovat účinné, přiměřené a odrazující 
sankce těm plynárenským podnikům, které 
nedodrží své povinnosti. Musí jim být 
rovněž udělena pravomoc rozhodovat, bez 
ohledu na uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže, o jakýchkoli 
vhodných opatřeních na podporu účinné 
hospodářské soutěže nutných pro řádné 
fungování trhu, jakož i zajišťovat vysoké 
standardy veřejné služby v souladu 
s otevřením trhu, ochranu ohrožených 
zákazníků a plnou účinnost opatření na 
ochranu spotřebitele. Těmito ustanoveními 
by neměly být dotčeny ani pravomoci 
Komise, pokud jde o uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže, včetně 
přezkoumávání spojení s významem pro 
celé Společenství, ani pravidla pro vnitřní 
trh, například volný pohyb kapitálu.

(19) Energetické regulační orgány by měly 
mít pravomoc vydávat závazná rozhodnutí 
týkající se plynárenských podniků a 
udělovat účinné, přiměřené a odrazující 
sankce těm plynárenským podnikům, které 
nedodrží své povinnosti. Musí jim být 
rovněž udělena pravomoc rozhodovat, bez 
ohledu na uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže, o jakýchkoli 
vhodných opatřeních, která zajistí 
prospěch zákazníka prostřednictvím 
podpory účinné hospodářské soutěže a 
který jsou nutná pro řádné fungování trhu, 
jakož i zajišťovat vysoké standardy veřejné 
služby v souladu s otevřením trhu, ochranu 
ohrožených zákazníků a plnou účinnost 
opatření na ochranu spotřebitele. Těmito 
ustanoveními by neměly být dotčeny ani 
pravomoci Komise, pokud jde 
o uplatňování pravidel hospodářské 
soutěže, včetně přezkoumávání spojení 
s významem pro celé Společenství, ani 
pravidla pro vnitřní trh, například volný 
pohyb kapitálu.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 96
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Energetické regulační orgány 
a regulační orgány pro finanční trh by 
měly spolupracovat, aby si vzájemně 
umožnily orientaci na dotčených trzích, a 
měly by být oprávněny požadovat od 
energetických společností relevantní 
informace prostřednictvím vhodných 
a dostatečných pravomocí pro provádění 
šetření a urovnání sporů, a ukládat 
účinné sankce.

Or. en

Odůvodnění

Nedostatečné provádění stávajících směrnic je i nadále znepokojující. Aby bylo zajištěno 
účinné otevření vnitřního trhu s plynem, musí být vnitrostátní regulační orgány schopny 
spolupracovat s jinými příslušnými regulačními orgány a umožnit jim účinně sledovat trh 
s plynem a v případě nesouladu s jakoukoli z povinností stanovených v této směrnici musí být 
případně schopny ukládat plynárenským podnikům účinné, vhodné a odrazující sankce.

Pozměňovací návrh 97
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Energetické regulační orgány 
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a regulační orgány pro finanční trh by 
měly spolupracovat, aby si vzájemně 
umožnily orientaci na dotčených trzích, a 
měly by být oprávněny požadovat od 
energetických společností relevantní 
informace prostřednictvím vhodných 
a dostatečných pravomocí pro provádění 
šetření a urovnání sporů, a ukládat 
účinné sankce.

Or. en

Odůvodnění

Nedostatečné provádění stávajících směrnic je i nadále znepokojující. Aby bylo zajištěno 
účinné otevření vnitřního trhu s plynem, musí být vnitrostátní regulační orgány schopny 
spolupracovat s jinými příslušnými regulačními orgány a umožnit jim účinně sledovat trh 
s plynem a v případě nesouladu s jakoukoli z povinností musí být případně schopny ukládat 
plynárenským podnikům účinné, vhodné a odrazující sankce.

Pozměňovací návrh 98
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je zapotřebí výrazně podporovat 
investice do větších nových infrastruktur 
a zároveň zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu se zemním plynem. K posílení 
pozitivního vlivu infrastrukturních 
projektů, pro které byly uděleny výjimky, 
na hospodářskou soutěž a bezpečnost 
dodávek by měl být ve fázi plánování 
projektu ověřen zájem trhu a měla by být 
zavedena pravidla pro řízení překročení 
kapacity. Nachází-li se infrastruktura na 
území více než jednoho členského státu, 
měla by žádost o udělení výjimky 
zpracovat Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, aby 
byly lépe zohledněny její přeshraniční 
důsledky a usnadnilo se administrativní 

(20) Je zapotřebí výrazně podporovat 
investice do větších nových infrastruktur 
a zároveň zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu se zemním plynem. K posílení 
pozitivního vlivu infrastrukturních 
projektů, pro které byly uděleny výjimky, 
na hospodářskou soutěž a bezpečnost 
dodávek by měl být ve fázi plánování 
projektu ověřen zájem trhu a měla by být 
zavedena pravidla pro řízení překročení 
kapacity. Nachází-li se infrastruktura na 
území více než jednoho členského státu, 
měly by rozhodnutí o výjimce přijímat 
regulační orgány nebo jakékoli příslušné 
orgány dotčených členských států po 
vzájemné konzultaci a se souhlasem 
Komise. S ohledem na mimořádně rizikový 
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zpracování. S ohledem na mimořádně 
rizikový profil těchto větších 
infrastrukturních projektů, pro něž byla 
udělena výjimka, by navíc mělo být možné 
dočasně udělit dodavatelským a výrobním 
podnikům na dané projekty částečné 
výjimky z pravidel pro oddělení. Toto by 
se z důvodů bezpečnosti dodávek mělo 
týkat zejména nových plynovodů ve 
Společenství přepravujících do 
Společenství zemní plyn ze třetích zemí.

profil těchto větších infrastrukturních 
projektů, pro něž byla udělena výjimka, by 
navíc mělo být možné dočasně udělit 
dodavatelským a výrobním podnikům na 
dané projekty částečné výjimky z pravidel 
pro oddělení. Toto by se z důvodů 
bezpečnosti dodávek mělo týkat zejména 
nových plynovodů ve Společenství 
přepravujících do Společenství zemní plyn 
ze třetích zemí.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 99
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je zapotřebí výrazně podporovat 
investice do větších nových infrastruktur 
a zároveň zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu se zemním plynem. K posílení 
pozitivního vlivu infrastrukturních 
projektů, pro které byly uděleny výjimky, 
na hospodářskou soutěž a bezpečnost 
dodávek by měl být ve fázi plánování 
projektu ověřen zájem trhu a měla by být 
zavedena pravidla pro řízení překročení 
kapacity. Nachází-li se infrastruktura na 
území více než jednoho členského státu, 
měla by žádost o udělení výjimky 
zpracovat Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, aby 

(20) Je zapotřebí výrazně podporovat 
investice do větších nových infrastruktur 
a zároveň zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu se zemním plynem. Projekty, které 
Evropská rada uznala za prioritní, jako je 
Nabucco, povedou k diverzifikaci zdrojů 
dodávek zemního plynu Evropské unie a 
omezí závislost Unie na třetích zemích.
K posílení pozitivního vlivu 
infrastrukturních projektů, pro které byly 
uděleny výjimky, na hospodářskou soutěž 
a bezpečnost dodávek by měl být ve fázi 
plánování projektu ověřen zájem trhu 
a měla by být zavedena pravidla pro řízení 
překročení kapacity. Nachází-li se 
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byly lépe zohledněny její přeshraniční 
důsledky a usnadnilo se administrativní 
zpracování. S ohledem na mimořádně 
rizikový profil těchto větších 
infrastrukturních projektů, pro něž byla 
udělena výjimka, by navíc mělo být možné 
dočasně udělit dodavatelským a výrobním 
podnikům na dané projekty částečné 
výjimky z pravidel pro oddělení. Toto by 
se z důvodů bezpečnosti dodávek mělo 
týkat zejména nových plynovodů ve 
Společenství přepravujících do 
Společenství zemní plyn ze třetích zemí.

infrastruktura na území více než jednoho 
členského státu, měla by žádost o udělení 
výjimky zpracovat Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, aby 
byly lépe zohledněny její přeshraniční 
důsledky a usnadnilo se administrativní 
zpracování. S ohledem na mimořádně 
rizikový profil těchto větších 
infrastrukturních projektů, pro něž byla 
udělena výjimka, by navíc mělo být možné 
dočasně udělit dodavatelským a výrobním 
podnikům na dané projekty částečné 
výjimky z pravidel pro oddělení. Toto by 
se z důvodů bezpečnosti dodávek mělo 
týkat zejména nových plynovodů ve 
Společenství přepravujících do 
Společenství zemní plyn ze třetích zemí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 100
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je zapotřebí výrazně podporovat 
investice do větších nových infrastruktur 
a zároveň zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu se zemním plynem. K posílení 
pozitivního vlivu infrastrukturních 
projektů, pro které byly uděleny výjimky, 
na hospodářskou soutěž a bezpečnost 
dodávek by měl být ve fázi plánování 
projektu ověřen zájem trhu a měla by být 
zavedena pravidla pro řízení překročení 
kapacity. Nachází-li se infrastruktura na 
území více než jednoho členského státu, 
měla by žádost o udělení výjimky 
zpracovat Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, aby 
byly lépe zohledněny její přeshraniční 
důsledky a usnadnilo se administrativní 
zpracování. S ohledem na mimořádně 

(20) Je zapotřebí výrazně podporovat 
investice do větších nových infrastruktur 
a zároveň zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu se zemním plynem. K posílení 
pozitivního vlivu infrastrukturních 
projektů, pro které byly uděleny výjimky, 
na hospodářskou soutěž a bezpečnost 
dodávek by měl být ve fázi plánování 
projektu ověřen zájem trhu a měla by být 
zavedena pravidla pro řízení překročení 
kapacity. Nachází-li se infrastruktura na 
území více než jednoho členského státu, 
měla by žádost o udělení výjimky 
zpracovat Komise po konzultaci 
s Agenturou pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů, aby byly lépe 
zohledněny její přeshraniční důsledky a 
usnadnilo se administrativní zpracování. 
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rizikový profil těchto větších 
infrastrukturních projektů, pro něž byla 
udělena výjimka, by navíc mělo být možné 
dočasně udělit dodavatelským a výrobním 
podnikům na dané projekty částečné 
výjimky z pravidel pro oddělení. Toto by 
se z důvodů bezpečnosti dodávek mělo 
týkat zejména nových plynovodů ve 
Společenství přepravujících do 
Společenství zemní plyn ze třetích zemí.

S ohledem na mimořádně rizikový profil 
těchto větších infrastrukturních projektů, 
pro něž byla udělena výjimka, by navíc 
mělo být možné dočasně udělit 
dodavatelským a výrobním podnikům na 
dané projekty částečné výjimky z pravidel 
pro oddělení. Toto by se z důvodů 
bezpečnosti dodávek mělo týkat zejména 
nových plynovodů ve Společenství 
přepravujících do Společenství zemní plyn 
ze třetích zemí.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 101
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Pro jakýkoli projekt týkající se 
plynovodu, který vede přes moře přilehlá 
k Evropské unii a jehož cílem je přeprava 
plynu ze třetích zemí do Společenství, 
provedou Evropská komise a dotčené 
členské státy posouzení dopadů na životní 
prostředí, aby se zabránilo riziku 
ekologických havárií, a navrhnou 
opatření pro bezpečnost dodávek zemního 
plynu za podmínek šetrných vůči 
životnímu prostředí.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 102
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vnitřní trh se zemním plynem trpí 
nedostatkem likvidity a průhlednosti, který 
brání účinnému přidělování zdrojů, 
zajištění rizik a vstupu nových účastníků 
na trh. Musí vzrůst důvěra v trh, jeho 
likvidita a počet účastníků trhu, a proto je 
třeba zvýšit regulační dohled nad podniky 
působícími v oblasti dodávek zemního 
plynu. Těmito požadavky by neměly být 
dotčeny stávající právní předpisy 
Společenství týkající se finančních trhů a 
měly by s nimi být v souladu. Energetické 
regulační orgány a regulační orgány pro 
finanční trh by měly spolupracovat, aby si 
vzájemně umožnily orientaci na 
dotčených trzích.

(21) Vnitřní trh se zemním plynem trpí 
nedostatkem likvidity a průhlednosti, který 
brání účinnému přidělování zdrojů, 
zajištění rizik a vstupu nových účastníků 
na trh. Musí vzrůst důvěra v trh, jeho 
likvidita a počet účastníků trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 103
Britta Thomsen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Členské státy by měly společně 
s dotčenými sociálními partnery zvážit 
dopady pozměňovacích návrhů ke 
směrnici 2003/55/ES, pokud jde 
o zaměstnanost, pracovní podmínky 
a poskytování informací, poradenství 
a spolurozhodovací práva pracovníků ve 
snaze zmírnit negativní dopady.
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Or. en

Odůvodnění

Zkušenost ukázala, že nová pravidla mají dopad na dotčené pracovníky v odvětví, jak bylo 
například doloženo ve zprávě o dopadech otevření trhů s elektřinou a zemním plynem, 
zpracované pro Komisi (2007).

Pozměňovací návrh 104
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Strukturální strnulost trhu 
s plynem, která vyplývá z koncentrace 
dodavatelů, dlouhodobé smlouvy, na 
kterých jsou založeny dodávky, a 
nedostatek navazující likvidity vytvářejí 
neprůhledné cenové struktury. Aby byla 
vyjasněna cenová struktura, je potřebná 
větší transparentnost v tvorbě cen, a proto 
by měla být zavedena povinnost uzavírat 
obchody.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zjednodušit přístup nových a menších plynárenských podniků a vytvořit větší 
transparentnost na trhu s plynem a transparentnost cen.
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Pozměňovací návrh 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Energetické regulační orgány 
a regulační orgány pro finanční trh by 
měly spolupracovat, aby si vzájemně 
umožnily orientaci na dotčených trzích, a 
měly by být oprávněny požadovat od 
energetických společností relevantní 
informace prostřednictvím vhodných 
a dostatečných pravomocí pro provádění 
šetření a urovnání sporů, a ukládat 
účinné sankce.

Or. en

Odůvodnění

Nedostatečné provádění stávajících směrnic je i nadále znepokojující. Aby bylo zajištěno 
účinné otevření vnitřního trhu s plynem, musí být vnitrostátní regulační orgány schopny 
spolupracovat s jinými příslušnými regulačními orgány a umožnit jim účinně sledovat trh 
s plynem a v případě nesouladu s jakoukoli z povinností stanovených v této směrnici musí být 
případně schopny ukládat plynárenským podnikům účinné, vhodné a odrazující sankce.

Pozměňovací návrh 106
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Energetické regulační orgány 
a regulační orgány pro finanční trh by 
měly spolupracovat, aby si vzájemně 
umožnily orientaci na dotčených trzích, a 
měly by být oprávněny požadovat od 
energetických společností relevantní 
informace prostřednictvím vhodných 
a dostatečných pravomocí pro provádění 
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šetření a urovnání sporů.

Or. en

Odůvodnění

Nedostatečné provádění stávajících směrnic je i nadále znepokojující. Aby bylo zajištěno 
účinné otevření vnitřního trhu s plynem, musí být vnitrostátní regulační orgány schopny 
spolupracovat s jinými příslušnými regulačními orgány a umožnit jim účinně sledovat trh 
s plynem.

Pozměňovací návrh 107
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dříve než Komise přijme pokyny, 
které podrobněji vymezí požadavky na 
vedení záznamů, měly by Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů a Evropský výbor regulátorů trhů 
s cennými papíry (CESR) spolupracovat 
s cílem prozkoumat obsah těchto pokynů 
a poskytnout v této věci Komisi rady. 
Agentura a výbor by měly rovněž 
spolupracovat s cílem prozkoumat 
hlouběji otázku, zda by se na transakce se 
smlouvami na dodávky zemního plynu 
a deriváty na zemní plyn měly vztahovat 
požadavky na průhlednost před 
uskutečněním obchodu a/nebo po něm 
a případně jaký by měl být obsah těchto 
požadavků, a s cílem poskytnout v této 
věci rady.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Srov. odůvodnění k pozměňovacímu návrhu článku 24f.
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Pozměňovací návrh 108
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Je důležité zajistit rozvoj přepravní 
soustavy, která bude zaměřená na 
spotřebitele, bezpečná, spolehlivá a 
účinná a která bude podporovat 
adekvátnost soustavy a zajišťovat 
energetickou účinnost a integraci 
obnovitelných zdrojů s malou i velkou 
kapacitou a distribuované výroby jak 
v přepravních, tak v distribučních sítích.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel by měl stát v centru této směrnice. Nedávno vytvořená přepravní soustava musí jít 
ruku v ruce s energetickou účinností, integrací obnovitelných zdrojů atd.

Pozměňovací návrh 109
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Požadavky veřejné služby a společné 
minimální standardy, jež z nich vyplývají, 
je třeba dále zpřísnit, aby se zajistilo, že 
hospodářská soutěž přináší prospěch všem 
spotřebitelům. Klíčovým aspektem při 
poskytování dodávek zákazníkům je 
přístup k údajům o spotřebě, přičemž 
spotřebitelé musejí mít přístup ke svým 
údajům, aby mohli na základě těchto údajů 
vyzvat konkurenci k předložení nabídky.

(23) Požadavky veřejné služby a společné 
minimální standardy, jež z nich vyplývají, 
je třeba dále zpřísnit, aby se zajistilo, že 
hospodářská soutěž a spravedlivé ceny
přináší prospěch všem spotřebitelům.
Klíčovým aspektem při poskytování 
dodávek zákazníkům je přístup 
k objektivním a transparentním údajům 
o spotřebě, přičemž spotřebitelé musejí mít 
přístup ke svým údajům o spotřebě, 
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Spotřebitelé by rovněž měli mít právo být 
řádně informováni o své spotřebě energie.
Pravidelně poskytované informace
o nákladech na energii budou vytvářet 
pobídky k energetickým úsporám, protože 
poskytnou zákazníkům přímou zpětnou 
vazbu ohledně účinků investic do 
energetické účinnosti a ohledně vlivu 
změny chování.

souvisejícím cenám a nákladům na 
služby, aby mohli na základě těchto údajů 
vyzvat konkurenci k předložení nabídky.
Spotřebitelé by rovněž měli mít právo být 
řádně informováni o své spotřebě energie 
a platby předem by měly být přiměřené 
a měly by odrážet jejich skutečnou 
spotřebu plynu. Informace poskytované 
spotřebitelům alespoň jednou za čtvrt 
roku o nákladech na energii budou 
vytvářet pobídky k energetickým úsporám, 
protože poskytnou zákazníkům přímou 
zpětnou vazbu ohledně účinků investic do 
energetické účinnosti a ohledně vlivu 
změny chování.

Or. en

Odůvodnění

Při naplňování cíle svobodné a transparentní hospodářské soutěže umožní přístup 
spotřebitelů k řadě údajů provést informovanou volbu, pokud jde o dodavatele plynu. 
Spotřebitelé by navíc měli platit pouze za množství energie, které měsíčně skutečně spotřebují.

Pozměňovací návrh 110
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Členské státy by měly zajistit 
individuální měřiče (inteligentní měření) 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 
5. dubna 2006 o energetické účinnosti 
u konečného uživatele a o energetických 
službách1, s cílem poskytnout spotřebiteli 
přesné informace o spotřebě energie 
a zajistit energetickou účinnost.
1Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 64.

Or. en
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Odůvodnění

Inteligentní měřiče poskytují spotřebitelům lepší informace o jejich aktuální spotřebě plynu 
a proto přispívají k uvážlivější spotřebě plynu.

Pozměňovací návrh 111
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Spotřebitel by měl stát v centru této 
směrnice. Stávající práva spotřebitelů je 
potřeba posílit a zaručit a měla by 
zahrnovat větší transparentnost 
a reprezentativnost. Ochrana spotřebitele 
musí zajistit, aby všichni zákazníci měli 
prospěch z konkurenčního trhu. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly 
práva spotřebitelů posílit vytvářením 
pobídek a ukládáním sankcí podnikům, 
které nedodržují pravidla na ochranu 
spotřebitele a pravidla hospodářské 
soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel by měl stát v centru této směrnice. 

Pozměňovací návrh 112
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Stávající práva spotřebitelů je 
potřeba posílit a zaručit a měla by 
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zahrnovat větší transparentnost 
a reprezentativnost. Ochrana spotřebitele 
musí zajistit, aby všichni zákazníci měli 
prospěch z konkurenčního trhu. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly 
práva spotřebitelů posílit vytvářením 
pobídek a ukládáním sankcí podnikům, 
které nedodržují pravidla na ochranu 
spotřebitele a pravidla hospodářské 
soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Požadavky veřejné služby a společné 
minimální standardy, jež z nich vyplývají, 
je třeba dále zpřísnit, aby se zajistila 
dostupnost plynárenských služeb pro 
veřejnost a malé a střední podniky.

Or. ro

Odůvodnění

Je nesmírně důležité, aby cena za přístup k plynárenské infrastruktuře nebyla prohibitivní pro 
domácnosti nebo malé a střední podniky, které jsou energeticky závislé na poskytování těchto 
služeb.  
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Pozměňovací návrh 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Energetická chudoba je ve 
Společenství rostoucím problémem. 
Členské státy by měly vytvořit vnitrostátní 
akční plán pro řešení energetické chudoby 
a pro zajištění nezbytné energetické 
potřeby zranitelných zákazníků. Je 
potřeba uplatnit integrovaný přístup 
a opatření by měla zahrnovat politiky 
v oblasti sazeb a zlepšení energetické 
účinnosti pro bydlení. V neposlední řadě 
by tato směrnice měla umožnit 
vnitrostátní politiky pozitivní diskriminace 
pro zranitelné zákazníky, pokud jde 
o cenové modely.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V zájmu zvýšení bezpečnosti dodávek 
a v duchu solidarity mezi členskými státy, 
zejména v případě krize dodávek energie, 
je nezbytné stanovit rámec spolupráce 
založené na regionální solidaritě.

(24) V zájmu zvýšení bezpečnosti dodávek 
a v duchu solidarity by členské státy měly, 
zejména v případě krize dodávek energie, 
úzce spolupracovat. Základem pro tyto 
účely by měla být směrnice Rady 
2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 
o opatřeních na zajištění bezpečnosti 
dodávek zemního plynu1. 
1 Úř. věst L 127, 29.4.2004, s. 92.

Or. en
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Odůvodnění

Směrnice 2004/67/ES komplexně pokrývá aspekty bezpečnosti dodávek.

Pozměňovací návrh 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) S výhledem na vytvoření vnitřního 
trhu se zemním plynem by členské státy 
měly podporovat integraci svých 
vnitrostátních trhů a spolupráci 
provozovatelů sítí na evropské a regionální 
úrovni.

(25) S výhledem na vytvoření vnitřního 
trhu se zemním plynem by členské státy 
měly podporovat integraci svých 
vnitrostátních trhů a spolupráci 
provozovatelů sítí na evropské a regionální 
úrovni. Iniciativy pro regionální integraci 
jsou přechodnou etapou nezbytnou pro 
uskutečnění evropské integrace trhů 
s energií, která zůstává konečným cílem. 
Regionální měřítko umožní urychlit 
proces integrace tím, že umožní různým 
dotčených subjektům, jako jsou členské 
státy, vnitrostátní regulační orgány 
a provozovatelé přepravních soustav, 
spolupracovat v konkrétních otázkách.

Or. fr

Odůvodnění

Regionální iniciativy jsou přechodnou konstruktivní etapou, která umožní zlepšit fungování 
vnitřního trhu se zemním plynem. Tyto iniciativy tím, že umožní PPS a ARN harmonizovat 
přístup a pravidla v dotčeném regionu, nebo dokonce vytvořit regionální přepravní strukturu, 
umožní provozovat síť účinněji a zjednoduší přeshraniční obchod a investice.
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Pozměňovací návrh 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) S výhledem na vytvoření vnitřního 
trhu se zemním plynem by členské státy 
měly podporovat integraci svých
vnitrostátních trhů a spolupráci 
provozovatelů sítí na evropské a 
regionální úrovni.

(25) S výhledem na vytvoření vnitřního 
trhu se zemním plynem, mohou první krok 
představovat regionální trhy s energií.
Členské státy by proto měly na evropské, 
ale pokud je to možné i na regionální 
úrovni podporovat integraci svých 
vnitrostátních trhů a spolupráci 
provozovatelů sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Cílem této směrnice by mělo být 
vytvoření skutečné evropské sítě 
plynovodů, a za tímto účelem by měly být 
otázky regulace přeshraničního propojení 
sítí a regionálních trhů odpovědností 
Agentury.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno jasné, transparentní a nediskriminační vytvoření přeshraničních propojení 
sítí a regionálních trhů, měla by být tato propojení a tyto trhy regulovány Agenturou.
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Pozměňovací návrh 119
Edit Herczog

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Cílem této směrnice by mělo být 
vytvoření skutečné evropské sítě 
plynovodů, a za tímto účelem by měly být 
otázky regulace přeshraničního propojení 
sítí a regionálních trhů odpovědností 
Agentury.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno jasné, transparentní a nediskriminační vytvoření přeshraničních propojení 
sítí a regionálních trhů, měla by být tato propojení a tyto trhy regulovány Agenturou. 

Pozměňovací návrh 120
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Cílem této směrnice by mělo být 
vytvoření evropské sítě, a za tímto účelem 
by měly být otázky regulace 
přeshraničního propojení sítí 
a regionálních trhů odpovědností 
Agentury.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno jasné, transparentní a nediskriminační vytvoření přeshraničních propojení 
sítí a regionálních trhů, měla by být tato propojení a tyto trhy regulovány Agenturou.
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Pozměňovací návrh 121
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Cílem této směrnice by mělo být 
vytvoření skutečné evropské sítě, a za 
tímto účelem by měly být otázky regulace 
přeshraničního propojení sítí 
a regionálních trhů odpovědností 
Agentury.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno jasné, transparentní a nediskriminační vytvoření přeshraničních propojení 
sítí a regionálních trhů, měla by být tato propojení a tyto trhy regulovány Agenturou.

Pozměňovací návrh 122
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Regulační orgány by měly poskytovat 
informace trhu rovněž proto, aby Komise 
mohla vykonávat svou úlohu, jež spočívá 
v pozorování a sledování evropského trhu 
se zemním plynem a jeho krátkodobého, 
střednědobého a dlouhodobého vývoje, 
včetně hledisek, jakými jsou například 
nabídka a poptávka, přepravní a distribuční 
infrastruktury, přeshraniční obchod, 
investice, velkoobchodní a spotřebitelské 
ceny, likvidita trhu, zlepšení ve prospěch 
životního prostředí a zvyšování účinnosti.

(26) Regulační orgány by měly poskytovat 
informace trhu rovněž proto, aby Komise 
mohla vykonávat svou úlohu, jež spočívá 
v pozorování a sledování evropského trhu 
se zemním plynem a jeho krátkodobého, 
střednědobého a dlouhodobého vývoje, 
včetně hledisek, jakými jsou například 
nabídka a poptávka, přepravní a distribuční 
infrastruktury, kvalita služeb a dodávek,
přeshraniční obchod, řízení přetížení,
investice, velkoobchodní a spotřebitelské 
ceny, likvidita trhu, zlepšení ve prospěch 
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životního prostředí a zvyšování účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé budou mít prospěch z aktivního zapojení regulačních orgánů do sledování kvality 
služeb a dodávek plynu. Je potřeba zajistit účinnou koordinaci mezi vnitrostátními 
regulačními orgány v mechanismech pro přidělování kapacity a obecněji v řízení přetížení.

Pozměňovací návrh 123
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Regulační orgány by měly poskytovat 
informace trhu rovněž proto, aby Komise 
mohla vykonávat svou úlohu, jež spočívá v 
pozorování a sledování evropského trhu se 
zemním plynem a jeho krátkodobého, 
střednědobého a dlouhodobého vývoje, 
včetně hledisek, jakými jsou například 
nabídka a poptávka, přepravní a distribuční 
infrastruktury, přeshraniční obchod, 
investice, velkoobchodní a spotřebitelské 
ceny, likvidita trhu, zlepšení ve prospěch 
životního prostředí a zvyšování účinnosti.

(26) Regulační orgány by měly poskytovat 
informace trhu rovněž proto, aby Komise 
mohla vykonávat svou úlohu, jež spočívá v 
pozorování a sledování evropského trhu se 
zemním plynem a jeho krátkodobého, 
střednědobého a dlouhodobého vývoje, 
včetně hledisek, jakými jsou například 
nabídka a poptávka, přepravní a distribuční 
infrastruktury, přeshraniční obchod, 
spotřeba zemního plynu, investice, 
velkoobchodní a spotřebitelské ceny, 
likvidita trhu, zlepšení ve prospěch 
životního prostředí a zvyšování účinnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Členské státy by měly společně 
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s dotčenými sociálními partnery zvážit 
dopady pozměňovacích návrhů ke 
směrnici 2003/55/ES, zejména různých 
modelů pro zajištění nezávislých 
provozovatelů přepravní soustavy, pokud 
jde o zaměstnanost, pracovní podmínky 
a poskytování informací, poradenství 
a spolurozhodovací práva pracovníků ve 
snaze zmírnit negativní dopady.

Or. en

Odůvodnění

Zkušenost ukázala, že nová pravidla mají dopad na dotčené pracovníky v odvětví, jak bylo 
například doloženo ve zprávě o dopadech otevření trhů s elektřinou a zemním plynem, 
zpracované pro Komisi (2007). 

Pozměňovací návrh 125
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1775/2005 ze dne 
28. září 2005 o podmínkách přístupu 
k plynárenským přepravním soustavám 
dává Komisi možnost přijímat pokyny 
k dosažení nezbytného stupně 
harmonizace. Tyto pokyny, které tak jsou 
závaznými prováděcími opatřeními, jsou 
užitečným nástrojem, jenž lze v případě 
potřeby rychle upravovat.

(28) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1775/2005 ze dne 
28. září 2005 o podmínkách přístupu 
k plynárenským přepravním soustavám 
dává Komisi možnost přijímat pokyny 
k dosažení nezbytného stupně 
harmonizace. Tyto pokyny, které tak jsou 
závaznými prováděcími opatřeními, jsou 
užitečným nástrojem, jenž lze v případě 
potřeby rychle upravovat. Jejich základní 
hodnoty by měl zákonodárce uvést 
v postupu projednávání ve výborech.

Or. de

Odůvodnění

Odůvodnění: Nařízení č. 1775/2005 dává Komisi pouze oprávnění změnit pokyny schválené 
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zákonodárcem postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 126
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod –1 (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Celý text

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–1) V celém textu se výraz „přepravní 
soustava“ nahrazuje výrazem „přepravní 
soustava, skladovací zařízení nebo 
zařízení LNG“

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–1a) V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Tato směrnice stanoví společná 
pravidla pro výrobu, přepravu, 
distribuci a dodávky [...] plynu s cílem 
vytvořit integrované a konkurenční trhy 
s energií v Evropské unii. Stanoví 
pravidla týkající se organizace a 
fungování odvětví [...] plynu, přístupu na 
trh, kritérií a postupů pro výzvy 
k podávání nabídek a udělování povolení 
[...] a pro provozování sítí. Stanoví také 
závazky univerzální služby a práva 
spotřebitelů plynu a vyjasňuje závazky 
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v oblasti hospodářské soutěže.“

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti by měla být rozšířena, aby bylo zajištěno, že spotřebitelé stojí v centru 
pozornosti směrnice. Měl by být také zdůrazněn vztah k závazkům v oblasti hospodářské 
soutěže.  

Pozměňovací návrh 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
“1. Tato směrnice stanoví společná
pravidla pro výrobu, přepravu, 
distribuci [...] skladování a dodávky 
zemního plynu s cílem vytvořit 
integrované a konkurenční trhy s energií 
v Evropské unii. Stanoví pravidla 
týkající se organizace a fungování 
odvětví zemního plynu, přístupu na trh, 
kritérií a postupů pro výzvy k podávání 
nabídek a udělování povolení [...] a pro 
provozování sítí. Stanoví také závazky 
univerzální služby a práva spotřebitelů 
plynu a vyjasňuje závazky v oblasti 
hospodářské soutěže.“

Or. en

(Doplňuje nové prvky do čl. 1 odst. 1 směrnice 2003/55/ES)
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Odůvodnění

Oblast působnosti by měla být rozšířena, aby bylo zajištěno, že spotřebitelé stojí v centru 
pozornosti směrnice. Měl by být také zdůrazněn vztah k závazkům v oblasti hospodářské 
soutěže.

Pozměňovací návrh 129
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Pravidla, která tato směrnice stanoví 
pro zemní plyn, včetně zkapalněného 
zemního plynu (LNG) se 
nediskriminačně použijí také na bioplyn
a plyn z biomasy nebo na jiné druhy 
plynu, pokud tyto druhy plynu mohou 
být technicky bezpečně do soustavy 
zemního plynu zavedeny a touto 
soustavou přepravovány.“

Or. en

(Doplňuje vyjasnění do čl. 1 odst. 2 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Za předpokladu, že budou splněny technické a bezpečnostní limity pro různé druhy plynu, je 
nutné zdůraznit nediskriminační přístup plynu z různých zdrojů.
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Pozměňovací návrh 130
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. –a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–a) Bod 3 se nahrazuje tímto:
„3. „přepravou“ přeprava zemního 
plynu [...] sítí tvořenou zejména 
vysokotlakým potrubím jinou než těžební 
plynovodní sítí či než tou částí 
vysokotlakého potrubí, které je používáno 
především v souvislosti s místní distribucí 
zemního plynu, s cílem jeho dodávek 
zákazníkům, avšak s vyloučením 
dodávek samotných;“

Or. en

Odůvodnění

Stávající definice „přepravy“ ve směrnici 2003/55/ES se liší od definice „přepravy“ 
v nařízení 1775/2005. Tento pozměňovací návrh mění definici ve směrnici, aby se shodovala 
s definicí v nařízení.

Pozměňovací návrh 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. –a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–a) Bod 3 se nahrazuje tímto:
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„3. „přepravou“ přeprava zemního 
plynu [...] sítí tvořenou zejména 
vysokotlakým potrubím jinou než těžební 
plynovodní sítí či než tou částí 
vysokotlakého potrubí, které je používáno 
především v souvislosti s místní distribucí 
zemního plynu, s cílem jeho dodávek 
zákazníkům, avšak s vyloučením 
dodávek samotných;“

Or. en

Vyjasnění definice „přepravy“ v čl. 2 - bodu 3 směrnice 2003/55/ES}

Odůvodnění

Stávající definice „přepravy“ ve směrnici 2003/55/ES se liší od definice „přepravy“ 
v nařízení 1775/2005. Tento pozměňovací návrh mění definici ve směrnici, aby se shodovala 
s definicí v nařízení.

Pozměňovací návrh 132
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. –a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–a) Bod 3 se nahrazuje tímto:
„3. „přepravou“ přeprava zemního 
plynu [...] sítí tvořenou zejména 
vysokotlakým potrubím jinou než těžební 
plynovodní sítí či než tou částí 
vysokotlakého potrubí, které je používáno 
především v souvislosti s místní distribucí 
zemního plynu, s cílem jeho dodávek 
zákazníkům, avšak s vyloučením 
dodávek samotných;“

Or. de



AM\717626CS.doc 71/105 PE404.542v02-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Stávající definice „přepravy“ ve směrnici 2003/55/ES se liší od definice „přepravy“ 
v nařízení 1775/2005. Tento pozměňovací návrh mění definici ve směrnici, aby se shodovala 
s definicí v nařízení.

Pozměňovací návrh 133
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. –a a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–aa) Bod 9 se nahrazuje tímto:
„9. „skladovacím zařízením“ zařízení 
používané pro skladování zemního 
plynu, které patří plynárenskému 
podniku nebo jím je provozováno, 
včetně zařízení LNG používaného pro 
skladování, avšak s výjimkou části 
používané výlučně pro výrobní činnosti 
a s výjimkou zařízení vyhrazeného 
výhradně pro provozovatele přepravní 
soustavy při plnění jejich úkolů;“

Or. en

Odůvodnění

Znění je potřeba zúžit, aby se zajistilo, že provozovatelé skladovacích zařízení nebudou moci 
argumentovat, že většina jejich zařízení je využívána pro výrobní činnosti, a proto by se na ně 
neměl vztahovat regulovaný nebo sjednaný přístup třetích stran.

Pozměňovací návrh 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. –a a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–aa) Bod 9 se nahrazuje tímto:
“9. „skladovacím zařízením“ zařízení 
používané pro skladování zemního 
plynu, které patří plynárenskému 
podniku nebo jím je provozováno, 
včetně zařízení LNG používaného pro 
skladování, avšak s výjimkou části 
používané výlučně pro výrobní činnosti 
a s výjimkou zařízení vyhrazeného 
výhradně pro provozovatele přepravní 
soustavy při plnění jejich úkolů;“

Or. en

(Vyjasnění definice „skladovacího zařízení“ v čl. 2 - bodu 9 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Z důvodu jasnosti a důslednosti je potřeba výraz „výlučně“ vložit do definice skladovacího 
zařízení v bodu 9 do výrazu „části používané výlučně pro výrobní činnosti“, stejně jako se 
nachází ve výrazu „vyhrazeného výhradně pro provozovatele přepravní soustavy“.

Pozměňovací návrh 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. –a b (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–ab) Bod 14 se nahrazuje tímto:
„14. „pomocnými službami“ všechny 
služby potřebné k přístupu k přepravní 
nebo distribuční soustavě nebo zařízení 
LNG nebo skladovacímu zařízení nebo 
k jejich provozování, včetně zařízení pro 
vyrovnávání zatížení soustavy[...];“
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Or. en

(Vypuštění poslední části stávající definice „pomocných služeb“ v čl. 2 - bodu 14 směrnice 
2003/55/ES)

Odůvodnění

Pokud je nedostatek zařízení (služeb) pro zpracování/přeměnu plynu nebo přístup není 
poskytován na spravedlivém nebo nediskriminačním základě, mohou vzniknout překážky 
obchodu/hospodářské soutěže a může dojít k omezení míry likvidity a integrace trhu. To 
znamená, že je nutné zavést vhodný regulační rámec pro přístup k zařízením (službám) pro 
zpracování/přeměnu plynu.

Pozměňovací návrh 136
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. –a b (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–ab) Bod 14 se nahrazuje tímto:
„14. „pomocnými službami“ všechny 
služby potřebné k přístupu k přepravní 
nebo distribuční soustavě nebo zařízení 
LNG nebo skladovacímu zařízení nebo 
k jejich provozování, včetně zařízení pro 
vyrovnávání zatížení soustavy 
a smíchávání a vstřikování inertních 
plynů, s výjimkou zařízení vyhrazených 
výhradně pro provozovatele 
přepravních soustav při plnění jejich 
úkolů;“

Or. en

(Změna čl. 2 bodu 14 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Znění je nutné zúžit, aby bylo zajištěno, že se „smíchávání“ neomezí na mísení proudů 
zemního plynu, ale zahrne také vstřikování dusíku, které je hlavním způsobem přeměny vysoce 
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výhřevného plynu na málo výhřevný plyn (plyn H na plyn L). Vzhledem k faktickému 
monopolu na trhu s plynem L je přístup ke kvalitní přeměně nezbytný pro vytvoření 
hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm –a c (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–ac) vkládá se tento bod:
„14a. „spravedlivou hospodářskou soutěží 
na otevřeném trhu“ snahu o dosažení 
stavu, kdy podíl na relevantním trhu 
nesmí činit více než 30 % pro jednotlivý 
podnik, 50 % pro tři největší podniky a 
66,7 % pro pět největších podniků;“

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm –a d (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–ad) Bod 17 se nahrazuje tímto:
„17. „propojovacím vedením“ dálkové 
potrubní vedení, které překračuje nebo 
přesahuje hranice mezi členskými státy 
zejména za účelem propojení 
vnitrostátních přepravních soustav 
daných členských států;“



AM\717626CS.doc 75/105 PE404.542v02-00
Externí překlad

CS

Or. en

(Vyjasnění stávající definice „propojovacího vedení“ v čl. 2 - bodu 17 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Stávající definice může být vhodná pro elektroenergetická propojení, avšak s výjimkou 
podmořského plynového potrubí neexistuje plynové potrubí, jehož výhradním účelem by bylo 
propojení soustav dvou členských států.

Pozměňovací návrh 139
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm –a d (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–ad) Bod 17 se nahrazuje tímto:
„17. „propojovacím vedením“ dálkové 
potrubní vedení, které překračuje nebo 
přesahuje hranice mezi členskými státy 
zejména za účelem propojení 
vnitrostátních přepravních soustav 
daných členských států;“

Or. de

Odůvodnění

Stávající definice může být vhodná pro elektroenergetická propojení, avšak s výjimkou 
podmořského plynového potrubí neexistuje plynové potrubí, jehož výhradním účelem by bylo 
propojení soustav dvou členských států.
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Pozměňovací návrh 140
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm a a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) vkládá se tento bod:
„32a. „izolovaným trhem“ členský stát, 
který není propojen s vnitrostátními 
přenosovými soustavami jiných členských 
států a/nebo jehož dodávky plynu jsou 
kontrolovány osobou nebo osobami ze 
třetí země. 

Or. lt

Pozměňovací návrh 141
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) vkládá se tento bod:
„36a. „vlastníkem přepravní soustavy“ 
fyzickou nebo právnickou osobu 
odpovědnou za provádění činností 
stanovených v čl. 9 odst. 6 v členském 
státě, ve kterém byl nezávislý provozovatel 
soustavy určen tímto členským státem 
a potvrzen Komisí podle čl. 9 odst. 1.“ 

Or. en
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Odůvodnění

Oddělení provozu přepravních soustav od vertikálně integrovaných plynárenských a 
elektroenergetických podniků je hlavním cílem navrhovaného „třetího balíčku“ právních 
předpisů. Je proto nezbytné, aby byl rozsah oddělení stanoven jasně. Jednou z oblastí, ve 
které nejsou požadavky na oddělení stanoveny v právních předpisech dostatečně jasně, je 
oblast povinnosti mlčenlivosti, která se vztahuje na různé účastníky trhu.

Pozměňovací návrh 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) vkládá se tento bod:
„36a. „projektem prvořadého významu 
pro Evropskou unii“ projekt plynárenské 
infrastruktury, který povede k vytvoření 
nového zdroje plynu pro Unii, 
a v důsledku toho podíl dodávek plynu ve 
více než jedné zemi Unie povede ke 
zvýšení diverzifikace stávajících dodávek 
plynu.“

Or. en

(Vkládá nový bod 36a do článku 2 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Dostatečná infrastruktura je předpokladem pro rozvoj hospodářské soutěže v oblasti 
kapalného plynu. Zkušenost ukazuje, že v určitých případech je o velkých investicích 
rozhodováno na politické úrovni pouze s omezenou účastí regulačních orgánů. Proto by 
„projekty prvořadého významu pro Evropskou unii“ měly být definovány a měly by podléhat 
strategickým politickým rozhodnutím.
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Pozměňovací návrh 143
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) vkládá se tento bod:
„36a. „projektem evropského zájmu“ 
projekt plynárenské infrastruktury, který 
povede k vytvoření nového zdroje plynu 
pro Unii a v důsledku toho podíl dodávek 
plynu ve více než jedné zemi Unie povede 
ke zvýšení diverzifikace stávajících 
dodávek plynu.“

Or. xm

Odůvodnění

Poptávka po přepravních kapacitách v Evropě roste – proto jsou nezbytné investice do nové 
infrastruktury. Dobře vystavěná infrastruktura je nezbytná pro skutečnou evropskou 
hospodářskou soutěž na trhu s plynem. „Projekty evropského zájmu“ je proto nutné definovat 
a je nutné rovněž přijmout k tomu nezbytná strategická a politická rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 144
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) vkládá se tento bod:
„36a. „projektem evropského zájmu“ 
projekt plynárenské infrastruktury, který 
povede k vytvoření nového zdroje plynu 
pro Unii a v důsledku toho podíl dodávek 
plynu ve více než jedné zemi Unie povede 
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ke zvýšení diverzifikace stávajících 
dodávek plynu.“

Or. de

(Vkládá nový bod do článku 2 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že poptávka po přepravních kapacitách stále roste, jsou investice do nových 
infrastruktur nezbytné, aby byl k dispozici dostatek přepravních, skladovacích a LNG kapacit. 
Dobře vystavěná infrastruktura je předpokladem pro rozvoj hospodářské soutěže na trhu 
s plynem. Dosud jsou rozhodnutí ohledně velkého množství velkých investic přijímána na 
politické úrovni a pouze s velmi malou účastí regulačních orgánů. „Projekt evropského 
zájmu“ je proto nutné definovat a je nutné rovněž přijmout nezbytná politická rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 145
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) vkládá se tento bod:
„36a. „přijatelnou cenou“ cenu 
stanovenou členským státem na 
vnitrostátní úrovni po konzultaci 
s vnitrostátními regulačními orgány, 
sociálními partnery a relevantními 
zúčastněnými stranami, a to při 
zohlednění definice energetické chudoby 
stanovené v bodě 36b.“

Or. en

Odůvodnění

O tomto by mělo být rozhodováno na úrovni členských států, neboť se zjevně jedná 
o subsidiaritu.



PE404.542v02-00 80/105 AM\717626CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 146
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) vkládá se tento bod:
„36a. „spravedlivou hospodářskou soutěží 
na otevřeném trhu“ snahu o dosažení 
stavu, kdy podíl na relevantním trhu 
nesmí činit více než 50 % pro jednotlivý 
podnik.“

Or. en

Odůvodnění

Otevře to trhy v členských státech, zejména ty, na kterých mají dominantní postavení subjekty, 
které byly již několikrát uznány vinnými ze zneužití svého postavení, a zajistí spravedlivý 
přístup pro ostatní tržní subjekty. Vzhledem k tomu, že se trhy stále více integrují, bude se 
zeměpisný rozsah trhu zvětšovat a toto ustanovení umožní podnikům růst společně s větší 
integrací trhu. Relevantní trh by měla definovat Komise.

Pozměňovací návrh 147
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) vkládá se tento bod:
„36a. „spravedlivou hospodářskou soutěží 
na otevřeném trhu“ snahu o dosažení 
stavu, kdy podíl na relevantním trhu 
nesmí činit více než 40 % pro jednotlivý 
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podnik.“

Or. en

Odůvodnění

Otevře to trhy v členských státech, zejména ty, na kterých mají dominantní postavení subjekty, 
které byly již několikrát uznány vinnými ze zneužití svého postavení, a zajistí spravedlivý 
přístup pro ostatní tržní subjekty. Vzhledem k tomu, že se trhy stále více integrují, bude se 
zeměpisný rozsah trhu zvětšovat a toto ustanovení umožní podnikům růst společně s větší 
integrací trhu. Relevantní trh by měl být definován Komisí.

Pozměňovací návrh 148
Eluned Morgan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) vkládá se tento bod:
„36a. „spravedlivou hospodářskou soutěží 
na otevřeném trhu“ snahu o dosažení 
stavu, kdy podíl na relevantním trhu 
nesmí činit více než 20 % pro jednotlivý 
podnik.“

Or. en

Odůvodnění

Otevře to trhy v členských státech, zejména ty, na kterých mají dominantní postavení subjekty, 
které byly již několikrát uznány vinnými ze zneužití svého postavení, a zajistí spravedlivý 
přístup pro ostatní tržní subjekty. Vzhledem k tomu, že se trhy stále více integrují, bude se 
zeměpisný rozsah trhu zvětšovat a toto ustanovení umožní podnikům růst společně s větší 
integrací trhu. Relevantní trh by měl být definován Komisí.
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Pozměňovací návrh 149
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) vkládá se tento bod:
„36a. „průmyslovou zónou“ zeměpisnou 
oblast v soukromém vlastnictví 
s rozvodnou sítí se zemním plynem, která 
je primárně určena k dodávkám pro 
průmyslové zákazníky v této zóně.“

Or. en

Justification

Today, operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with a series of 
obligations concerning the operation of the grid in all EU Member States. This practice has 
no clear EU legal basis. Therefore, EU legislation should formally enable Member States to 
provide derogations for industrial sites as this would ensure legal certainty. The 
differentiated treatment of industrial grids is important as it ensures proportionate efforts 
while not compromising the aims of liberalisation. This amendment does not compromise the 
rights of end consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end 
consumers supplied from industrial sites (less than 50).

Pozměňovací návrh 150
Eluned Morgan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b b (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bb) vkládá se tento bod:
„36b. „energetickou chudobou“ stav, kdy 
domácnost nemá prostředky pro vytápění 
domácnosti na úroveň přijatelnou na 
základě úrovní doporučených Světovou 
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zdravotnickou organizací, které činí 18-
22°C v závislosti na účelovém určení 
místnosti pro všechny místnosti určené 
k bydlení, pokud jsou využívány. Zahrnuje 
rovněž schopnost pořizovat jiné 
energetické služby v domácnosti za 
přijatelnou cenu. Domácnost je 
energeticky chudá, pokud podíl jejích 
výdajů na energii na celkových výdajích 
na domácnost přesahuje dvojnásobek 
průměrných vnitrostátních výdajů na 
energii.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k chybějící definici mnoho členských států oficiálně neshromažďuje údaje o počtu 
občanů, kteří trpí energetickou chudobou. Při podpoře společné definice si členské státy 
budou vědomy rozsahu problému a měly by být povzbuzovány k přijetí opatření na jeho 
řešení. Tato definice je založena na výzkumu provedeném skupinou European academics 
a zajišťuje způsob výpočtu, který lze uplatnit v celé EU. Je zaměřena na domácnosti s nízkými 
příjmy, které platí poměrně větší částky za energii. 

Pozměňovací návrh 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b b (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bb) vkládá se tento bod:
„36b. „smíchávacími službami“ 
zpracování nespecifikovaného plynu 
s jinými zdroji plynu tak, aby výsledná 
směs splňovala přípustnou kvalitativní 
normu. Tuto službu provádí zpracovatel 
plynu.“

Or. en
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(Vkládá nový bod 36b do článku 2 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Přeměna kvality plynu je v některých členských státech důležitou otázkou a může mít také 
velký vliv na přeshraniční toky. Dostupnost zařízení pro přeměnu kvality je klíčová pro rozvoj 
likvidních velkoobchodních trhů. Pokud je nedostatek zařízení pro přeměnu plynu nebo 
přístup není poskytován na spravedlivém nebo nediskriminačním základě, mohou vzniknout 
překážky obchodu/hospodářské soutěže a může dojít k omezení míry likvidity a likvidity 
a trhu.

Pozměňovací návrh 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b c (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bc) vkládá se tento bod:
„36c. „vyrovnávacími službami“ 
zpracování plynu s dusíkem s cílem 
ochudit plyn a uvést ho do souladu 
s převažujícími specifikacemi kvality 
plynu. Tuto službu provádí zpracovatel 
plynu.“

Or. en

(Vkládá nový bod 36c do článku 2 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako v případě pozměňovacího návrhu Turmes/Harms o kvalitě plynu, tj. 
pozměňovacích návrhů 13 a 14.
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Pozměňovací návrh 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b d (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bd) vkládá se tento bod:
„36d. „zařízením pro zpracování plynu“ 
zařízení používané při poskytování 
smíchávacích a/nebo vyrovnávacích 
služeb pro úpravu zemního plynu 
vlastněné a/nebo provozované 
plynárenským podnikem.“

Or. en

(Vkládá nový bod 36d do článku 2 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako v případě pozměňovacího návrhu Turmes/Harms o kvalitě plynu, tj. 
pozměňovacích návrhů 13 a 14.

Pozměňovací návrh 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b e (nové)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 2 – bod 36 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(be) vkládá se tento bod:
„36e. „zpracovatelem plynu“ fyzickou 
nebo právnickou osobu, která vykonává 
činnost zpracování plynu a která je 
odpovědná za provoz zařízení pro 
zpracování plynu.“
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Or. en

(Vkládá nový bod 36e do článku 2 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako v případě pozměňovacího návrhu Turmes/Harms o kvalitě plynu, tj. 
pozměňovacích návrhů 13 a 14.

Pozměňovací návrh 155
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
“2. S plným ohledem na související 
ustanovení Smlouvy, zejména na její 
článek 86, mohou členské státy uložit 
z důvodů obecného hospodářského 
zájmu podnikům působícím v odvětví 
zemního plynu povinnosti veřejné 
služby, které se mohou týkat 
bezpečnosti, včetně zabezpečení 
dodávek, pravidelnosti a kvality [...], 
jakož i ochrany životního prostředí, 
včetně energetické účinnosti a ochrany 
klimatu. [...]”

Or. en

(Doplňuje nové prvky do čl. 3 odst. 2 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit přesunem odkazu na cenu dodávek z oblasti závazků 
veřejné služby do oblasti týkající se zranitelných zákazníků, aby se opatření související 
s cenou dodávek zaměřila na nejzranitelnější zákazníky. Cílenějším zaměřením by konečný 
výsledek měl prospívat těm, kteří nejvíce potřebují zákaznickou ochranu.
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Pozměňovací návrh 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
“2. S plným ohledem na související 
ustanovení Smlouvy, zejména na její 
článek 86, mohou členské státy uložit 
z důvodů obecného hospodářského 
zájmu podnikům působícím v odvětví 
zemního plynu povinnosti veřejné 
služby, které se mohou týkat 
bezpečnosti, včetně zabezpečení 
dodávek, pravidelnosti, kvality a cen 
dodávek, jakož i ochrany životního 
prostředí, včetně energetické účinnosti, 
obnovitelné energie a ochrany klimatu.
Takové povinnosti musí být jasně 
vymezeny, být průhledné, 
nediskriminační, kontrolovatelné 
a zaručovat rovnost přístupu pro 
plynárenské společnosti Evropské unie 
k zákazníkům v jednotlivých členských 
státech. Ve vztahu k bezpečnosti 
dodávek, řízení energetické 
účinnosti/řízení poptávky a v zájmu 
plnění cílů v oblasti životního prostředí 
a obnovitelné energie uvedených v tomto 
odstavci mohou členské státy zavést 
dlouhodobé plánování, přičemž berou 
v úvahu možnost, že o přístup do 
systému by mohly mít zájem třetí osoby.

Or. en

(Doplňuje nové prvky do čl. 3 odst. 2 směrnice 2003/55/ES)
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Odůvodnění

Je nutné učinit v této směrnici odkaz na obnovitelnou energii EU a na dohodnuté cíle.

Pozměňovací návrh 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Členské státy přijmou vhodná 
opatření pro řešení energetické chudoby 
ve vnitrostátních energetických akčních 
plánech s cílem zajistit, aby došlo 
k reálnému poklesu počtu lidí trpících 
energetickou chudobou, a sdělí tato 
opatření Komisi. Členské státy mohou 
zvolit integrovaný přístup pro zajištění 
splnění závazků univerzální služby a 
závazků veřejné služby. Tato opatření 
mohou zahrnovat zvláštní sazby pro 
zranitelné zákazníky a jednotlivé 
domácnosti a zahrnují zlepšení 
energetické účinnosti. Komise poskytne 
ukazatele pro sledování dopadu těchto 
opatření na energetickou chudobu. Tato 
opatření nesmí bránit otevírání trhu 
stanovenému v článku 23. V této 
souvislosti členské státy zajistí, aby 
distribuční společnosti dodržovaly přísné 
postupy pro zabránění odpojení 
domácností a braly přitom ohled na 
zranitelné zákazníky a zákazníky trpící 
energetickou chudobou. Členské státy 
zavedou definice zranitelných zákazníků a 
zákazníků trpících energetickou 
chudobou a zajistí uplatňování práv a 
povinností souvisejících se zranitelnými 
zákazníky a zákazníky trpícími 
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energetickou chudobou.“

Or. en

(Nahrazuje čl. 3 odst. 3 směrnice 2003/55/ES téměř zcela novým odstavcem)

Odůvodnění

Energetická chudoba je rostoucím problémem všech členských států. Integrovaný přístup je 
potřebný a role vnitrostátních regulační orgánů je zásadní. Komise by měla také převzít 
zodpovědnost za sledování pokroku členských států v této oblasti a sdělovat úspěšná opatření 
členských států při řešení energetické chudoby.

Pozměňovací návrh 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Členské státy přijmou vhodná 
opatření pro řešení energetické chudoby 
ve vnitrostátních akčních plánech s cílem 
zajistit, aby došlo k reálnému poklesu 
počtu lidí trpících energetickou chudobou, 
a sdělí tato opatření Komisi. Členské státy 
mohou zvolit integrovaný přístup pro 
zajištění splnění závazků univerzální 
služby a závazků veřejné služby. Tato 
opatření mohou zahrnovat zvláštní sazby 
pro zranitelné zákazníky a jednotlivé 
domácnosti a zahrnují zlepšení 
energetické účinnosti a cílenou sociální 
podporu pro skupiny spotřebitelů 
s nízkými příjmy. Komise poskytne 
ukazatele pro sledování dopadu těchto 
opatření na energetickou chudobu. Tato 
opatření nesmí bránit otevírání trhu 
stanovenému v článku 23.“
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Or. en

(Nahrazuje čl. 3 odst. 3 směrnice 2003/55/ES téměř zcela novým odstavcem)

Odůvodnění

Energetická chudoba je rostoucím problémem všech členských států. Integrovaný přístup je 
potřebný a role vnitrostátních regulační orgánů je zásadní. Komise by měla také převzít 
zodpovědnost za sledování pokroku členských států v této oblasti a sdělovat úspěšná opatření 
členských států při řešení energetické chudoby.

Pozměňovací návrh 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
“3. Členské státy přijmou vhodná 
opatření na ochranu konečných 
spotřebitelů a na zabezpečení její vysoké 
úrovně, a zejména zabezpečí, aby 
existovaly dostatečné záruky na ochranu 
ohrožených spotřebitelů, včetně opatření 
zahrnujících opatření související 
s platebními podmínkami, jež brání jejich 
odpojení. [...]”

Or. en

(Doplňuje nové prvky do čl. 3 odst. 3 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit přesunem odkazu na cenu dodávek z oblasti závazků 
veřejné služby do oblasti týkající se zranitelných zákazníků, aby se opatření související 
s cenou dodávek zaměřila na nejzranitelnější zákazníky. Cílenějším zaměřením by konečný 
výsledek měl prospívat těm, kteří nejvíce potřebují zákaznickou ochranu.
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Pozměňovací návrh 160
Pia Elda Locatelli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
“3. Členské státy přijmou vhodná 
opatření na ochranu konečných 
spotřebitelů a na zabezpečení její vysoké 
úrovně, a zejména zabezpečí, aby 
existovaly dostatečné záruky na ochranu 
ohrožených spotřebitelů, včetně opatření 
bránících jejich odpojení. V této 
souvislosti mohou členské státy přijmout 
vhodná opatření na ochranu zákazníků 
z odlehlých oblastí připojených 
k plynárenské soustavě a energeticky 
náročných podniků definovaných 
v čl. 17 odst. 1 písm. a} směrnice Rady 
2003/96/ES. Členské státy mohou 
jmenovat dodavatele poslední instance 
pro zákazníky připojené k plynárenské 
síti. Zabezpečí vysokou úroveň ochrany 
spotřebitele, zejména s ohledem na 
průhlednost týkající se všeobecných 
smluvních podmínek, všeobecných 
informací a mechanismů řešení sporů. 
Členské státy zajistí, aby oprávněný 
zákazník mohl skutečně přejít k novému 
dodavateli. Tato opatření musí 
zahrnovat opatření uvedená v příloze A 
této směrnice, alespoň pokud jde 
o zákazníky v domácnostech.

Or. en

(Doplňuje nové prvky do čl. 3 odst. 3 směrnice 2003/55/ES)
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Odůvodnění

Tato směrnice musí zohlednit i energeticky náročné podniky.

Pozměňovací návrh 161
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) V článku 3 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„3a. Členské státy zajistí, aby všichni 
zákazníci měli právo na dodávky od 
dodavatele – pokud tento dodavatel 
souhlasí, nezávisle na tom, ve kterém 
členském státě má tento dodavatel 
povolení k činnosti. V této souvislosti 
přijmou členské státy všechna opatření, 
aby podniky, které mají ve své zemi 
původu povolení k činnosti jako 
dodavatelé, měly bez splnění dalších 
předpokladů možnost poskytovat dodávky 
i občanům těchto států.“

Or. xm

Odůvodnění

Dodavatelé se v různých členských zemích setkávají s různými předpoklady pro poskytování 
dodávek zákazníkům a tato rozdílná tržní pravidla představují významné překážky pro vstup 
na trh. Aby byl umožněn neomezený přístup na trh, je nutné uplatnit zásadu země původu.
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Pozměňovací návrh 162
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) V článku 3 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„3a. Členské státy zajistí, aby všichni 
zákazníci měli právo na dodávky od 
dodavatele – pokud tento dodavatel 
souhlasí, nezávisle na tom, ve kterém 
členském státě má tento dodavatel 
povolení k činnosti. V této souvislosti 
přijmou členské státy všechna opatření, 
aby podniky, které mají ve své zemi 
původu povolení k činnosti jako 
dodavatelé, měly bez splnění dalších 
předpokladů možnost poskytovat dodávky 
i občanům těchto států.“

Or. xm

Odůvodnění

Dodavatelé se v různých členských zemích setkávají s různými předpoklady pro poskytování 
dodávek zákazníkům. Tato rozdílná tržní pravidla a právní povinnosti představují významné 
překážky pro vstup na trh. Aby byl umožněn neomezený přístup na trh, je nutné uplatnit 
zásadu země původu, tzn. má-li dodavatel v jednom členském státě povolení k činnosti, má mít 
oprávnění k poskytování dodávek i pro zákazníky v ostatních členských státech, aniž by v nich 
musel splňovat další předpoklady.

Pozměňovací návrh 163
Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 d (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1d) V článku 3 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Členské státy přijmou vhodná 
opatření na dosažení cílů sociální a 
hospodářské soudržnosti, ochrany 
životního prostředí, která mohou 
zahrnovat opatření pro řízení energetické 
účinnosti/řízení poptávky a prostředky 
pro boj proti změně klimatu, a 
zabezpečení dodávek. K takovým 
opatřením může patřit zejména 
poskytování přiměřených 
hospodářských pobídek, popřípadě 
včetně používání veškerých existujících 
vnitrostátních nástrojů a nástrojů 
Společenství, na údržbu a výstavbu 
potřebné infrastruktury sítí, včetně 
kapacit propojení. Členské státy mohou 
s plným ohledem na Smlouvu o ES 
prosazovat dlouhodobé smlouvy mezi 
spotřebiteli energie a dodavatelskými 
podniky přispívající ke zlepšení výroby a 
distribuce energie a zároveň poskytující 
zákazníkům spravedlivý podíl na 
výsledných přínosech, za předpokladu, že 
takové smlouvy budou schopny přispět 
k optimální úrovni investic do odvětví.“

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly hrát důležitou roli s cílem poskytnout spotřebitelům účinné výhody.

Pozměňovací návrh 164
Britta Thomsen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 e (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1e) V článku 3 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„5a. Provádění této směrnice nesmí mít 
negativní dopady na zaměstnanost, 
pracovní podmínky a poskytování 
informací, poradenství 
a spolurozhodovací práva dotčených 
pracovníků. Členské státy povedou 
konzultace s dotčenými sociálními 
partnery ohledně provádění veškerých 
změn této směrnice s cílem zmírnit 
negativní dopady pro dotčené pracovníky. 
Komise bude výborům pro odvětvový 
sociální dialog v oblasti plynu a elektřiny 
podávat zprávy o konzultacích 
a provedených opatřeních.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec za odstavec 5 článku 3 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Záruky jsou potřebné pro ochranu dotčených pracovníků odvětví před nepříznivými dopady 
otevírání trhů s elektřinou a plynem. Aby byly zmírněny možné negativní dopady, je důležité, 
aby se o nich diskutovalo se sociálními partnery. 

Pozměňovací návrh 165
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 f (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1f) V článku 3 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„6a. Na podporu energetické účinnosti a 
pro pomoc při snižování energetické 
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chudoby uloží vnitrostátní regulační 
orgány podnikům, aby zavedly sazby, 
které budou narůstat se zvyšující se 
úrovní spotřeby, jejichž hlavními cíli bude 
posílit energeticky účinné chování, snížit 
poptávku domácností po plynu a 
související emise CO2 pocházející od 
domácností a snížit cenu za energii pro 
domácnosti trpící energetickou 
chudobou.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec za odstavec 6 článku 3 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Tento model sazeb by zcela převrátil stávající cenový model. V době, kdy se pokoušíme snížit 
spotřebu energie, odměňuje stávající cenový model subjekty nižšími cenami při vyšší spotřebě 
energie. Tento model by měl být cenově neutrální pro elektroenergetické podniky, avšak 
poskytoval by pobídky pro energetickou účinnost. Tento model se nejvíce vyplatí, až budou 
zavedeny inteligentní měřiče.

Pozměňovací návrh 166
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 f (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1f) V článku 3 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„6a. Na podporu energetické účinnosti a 
pro pomoc při snižování energetické 
chudoby uloží vnitrostátní regulační 
orgány podnikům, aby zavedly sazby, 
které budou narůstat se zvyšující se 
úrovní spotřeby, jejichž hlavními cíli bude 
posílit energeticky účinné chování, snížit 
poptávku domácností po plynu a 
související emise CO2 pocházející od 
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domácností a zajistit, aby základní pásmo 
ceny za plyn odpovídalo spotřebě 
domácností s nízkými příjmy.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec za odstavec 6 článku 3 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Tento model sazeb by zcela převrátil stávající cenový model. V době, kdy se pokoušíme snížit 
spotřebu energie, odměňuje stávající cenový model subjekty nižšími cenami při vyšší spotřebě 
energie. Tento model by měl být cenově neutrální pro plynárenské podniky, avšak poskytoval 
by pobídky pro energetickou účinnost. Tento model se nejvíce vyplatí, až budou zavedeny 
inteligentní měřiče.

Pozměňovací návrh 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 f (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1f) V článku 3 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„6a. Na podporu energetické účinnosti a 
pro pomoc při snižování energetické
chudoby uloží vnitrostátní regulační 
orgány dodavatelům plynu, aby zavedly 
cenové programy zahrnující progresivní 
sazby s rostoucí cenou za vyšší úroveň 
spotřeby. Vnitrostátní regulační orgány 
zajistí, aby se část spotřeby, na kterou je 
uplatňována nižší cena, rovnala běžné 
spotřebě domácnosti s nízkými příjmy.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec za odstavec 6 článku 3 směrnice 2003/55/ES)
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Odůvodnění

Tento model sazeb by zcela převrátil stávající cenový model. V době, kdy se pokoušíme snížit 
spotřebu energie, odměňuje stávající cenový model subjekty nižšími cenami při vyšší spotřebě 
energie. Tento model by měl být cenově neutrální pro elektroenergetické podniky, avšak 
poskytoval by pobídky pro energetickou účinnost. Tento model se nejvíce vyplatí, až budou 
zavedeny inteligentní měřiče.

Pozměňovací návrh 168
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 f (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1f) V článku 3 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„6a. Na podporu úsporného využívání 
energie a pro pomoc při snižování 
energetické chudoby uloží vnitrostátní 
regulační orgány dodavatelům plynu, aby 
zavedly cenové programy zahrnující 
progresivní sazby s rostoucí cenou za vyšší 
úroveň spotřeby. Vnitrostátní regulační 
orgány zajistí, aby se část spotřeby, na 
kterou je uplatňována nižší cena, rovnala 
běžné spotřebě pro vytápění energeticky 
úsporného domu.“

Or. en

(Doplňuje nový odstavec za odstavec 6 článku 3 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Tento model sazeb by zcela převrátil stávající cenový model. V době, kdy se pokoušíme snížit 
spotřebu energie, odměňuje stávající cenový model subjekty nižšími cenami při vyšší spotřebě 
energie. Tento model by měl být cenově neutrální pro plynárenské podniky, avšak poskytoval 
by pobídky pro energetickou účinnost. Tento model se nejvíce vyplatí, až budou zavedeny 
inteligentní měřiče.
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Pozměňovací návrh 169
Romano Maria La Russa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/55/EC
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V článku 3 se doplňuje nový odstavec 
7, který zní:
„7. Komise může přijmout pokyny 
k provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 
3.“

vypuštěn

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V článku 3 se doplňuje nový odstavec 
7, který zní:

vypouští se

“7. Komise může přijmout pokyny k 
provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

Or. de
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Odůvodnění

Vliv Evropského parlamentu má být navrhovaným postupem projednávání ve výborech 
omezen. Podle návrhu Komise by Parlament měl pouze možnost zamítat návrhy Komise. Tím 
by se podstatná rozhodnutí o podobě vnitřního trhu s energií vzdálila demokratickému 
zákonodárnému postupu.

Pozměňovací návrh 171
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V článku 3 se doplňuje nový odstavec 
7, který zní:

vypouští se

„7. Komise může přijmout pokyny k 
provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 
3.“

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 172
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V článku 3 se doplňuje nový odstavec 
7, který zní:

vypouští se

„7. Komise může přijmout pokyny k 
provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 
3.“

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení nutná k ochraně spotřebitele musí být přímo stanovena ve směrnici. Zmocnění 
k přijímání pokynů proto není nutné.

Pozměňovací návrh 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může přijmout pokyny
k provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

7. Komise přijme pokyny k provádění 
tohoto článku. Toto opatření, jehož 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním a vyjasněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Předchozí směrnice zahrnovala opatření na ochranu konečných spotřebitelů, zejména 
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spotřebitelů zranitelných. Odpojení bylo výslovně uvedeno. Zároveň byly členské státy 
vybízeny k přijetí opatření ke zvýšení transparentnosti a obecné informovanosti a k posílení 
mechanismů na urovnání sporů.V praxi však spotřebitelé neměli prospěch z otevření trhu. Je 
pro nezbytné stanovit prováděcí mechanismus, aby členské státy mohly upřesnit požadavky.

Pozměňovací návrh 174
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může přijmout pokyny 
k provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

7. Komise může změnit pokyny 
k provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se změní regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 175
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může přijmout pokyny k 
provádění tohoto článku. Toto opatření,
jehož předmětem je změna jiných než 

7. Komise může po řádné konzultaci 
s dotčenými zúčastněnými stranami
přijmout pokyny k provádění tohoto 



AM\717626CS.doc 103/105 PE404.542v02-00
Externí překlad

CS

podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

článku. Toto opatření, jehož předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit, aby při vytváření a uplatňování těchto pokynů byly 
dodržovány zásady správné regulační praxe

Pozměňovací návrh 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 3a

Transparentnost a zveřejňování informací 
konečným spotřebitelům

1. Členské státy zajistí, aby byly 
spotřebitelům dostupné transparentní, 
srovnatelné, přiměřené a aktuální 
informace o cenách a sazbách a 
o standardních podmínkách, pokud jde 
o přístup ke službám uvedeným v článku 3 
a o jejich využívání, v souladu 
s ustanoveními přílohy A. Uživatelé 
soustavy a případně provozovatelé 
distribuční soustavy zveřejní tyto 
informace ve snadno přístupné podobě.
2. Vnitrostátní regulační orgány zajistí 
poskytování informací, aby koneční 
spotřebitelé mohli provést nezávislé 
posouzení nákladů alternativních 
uživatelských modelů prostřednictvím 
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interaktivních průvodců či podobných 
technik. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní regulační orgány tyto pokyny 
či techniky zpřístupnily, pokud nejsou 
dostupné na trhu.
3. Členské státy zajistí, aby byly 
vnitrostátní regulační orgány schopné 
uložit uživatelům soustavy a případně 
provozovatelům distribuční soustavy 
poskytování příslušných informací 
o tarifech zákazníkům v okamžiku 
prodeje, aby bylo zajištěno úplné 
informování zákazníků o cenových 
podmínkách.“

Or. en

(Vložení nového článku 3a do směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Aby byla zajištěna schopnost spotřebitelů přejít ke správnému dodavateli, potřebují mít 
k dispozici dostatek informací pro porovnání nabídek. Nabídky na trhu s plynem jsou velmi 
složité a proto je potřebný nový článek 3a, který stanoví požadavky transparentnosti.

Pozměňovací návrh 177
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Pokud mají členské státy povolovací 
řízení, stanoví cíle a nediskriminační 
kritéria, které musí splnit podnik 
žádající o povolení pro výstavbu nebo 
provozování plynárenských zařízení 
nebo žádající o povolení dodávat zemní 
plyn. Členské státy nejsou v žádném 
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případě oprávněny vázat povolení na 
kritéria, která dávají příslušným orgánům 
diskreční pravomoci. Povolovací řízení a 
kritéria musí být zveřejněny. Členské 
státy zajistí, aby povolovací řízení pro 
zařízení, plynovody a související vybavení 
zohledňovalo význam projektu pro vnitřní 
trh s energií.“

Or. en

(Mění znění čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Nedostatečná infrastruktura je velkou překážkou pro dokončení vnitřního trhu s energií. 
V mnoha členských státech nelze projekty pro výstavbu nové a modernizaci stávající 
infrastruktury uskutečnit v rozumné době, vzhledem k problémům s povolovacím řízením.
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