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Pozměňovací návrh 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V současnosti však nelze žádné 
společnosti ve Společenství zaručit právo 
na prodej 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. 

(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. 
V některých regionech navíc chybí 
kapacity pro přeshraniční propojení, což 
omezuje integraci trhu.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se konstatovat, že v některých členských státech chybí přeshraniční propojení. Tato 
situace brání integraci trhů, a tudíž evropskému trhu s energií.

Pozměňovací návrh 39
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V současnosti však nelze žádné 
společnosti ve Společenství zaručit právo 
na prodej zemního plynu v jakémkoli 
členském státě za rovných podmínek a bez 
diskriminace či znevýhodnění. Zatím ve 
všech členských státech neexistuje zejména 

(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 
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nediskriminační přístup k síti a stejně 
účinná úroveň regulačního dohledu.

nediskriminační přístup k síti a stejně 
účinná úroveň regulačního dohledu a trhy 
zůstávají stále izolované.

Or. lt

Pozměňovací návrh 40
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V současnosti však nelze žádné 
společnosti ve Společenství zaručit právo 
na prodej 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.

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

Or. de

Odůvodnění

Nařízení by se mělo zaměřit na zajištění nediskriminačního přístupu k síti, nemůže však mít za 
cíl, aby se zemní plyn prodával ve všech členských státech za rovných podmínek.

Pozměňovací návrh 41
Paul Rübig

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V současnosti však nelze žádné 
společnosti ve Společenství zaručit právo 
na prodej zemního plynu v jakémkoli 
členském státě za rovných podmínek a bez 
diskriminace či znevýhodnění. Zatím ve 

(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 
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všech členských státech neexistuje zejména 
nediskriminační přístup k síti a stejně 
účinná úroveň regulačního dohledu. 

znevýhodnění. Zatím ve všech členských 
státech neexistuje zejména nediskriminační 
přístup k síti a stejně účinná úroveň 
regulačního dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí vytváří dojem, že problémy týkající se hospodářské soutěže, které 
Komise řeší, existují ve všech členských státech v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 42
Hannes Swoboda

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V současnosti však nelze žádné 
společnosti ve Společenství zaručit právo 
na prodej 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.

(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.

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí vytváří dojem, že problémy týkající se hospodářské soutěže, které 
Komise řeší, existují ve všech členských státech v celé Evropě.
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Pozměňovací návrh 43
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Mělo by být dosaženo dostatečné 
úrovně přeshraniční plynárenské 
propojovací kapacity jako prvního kroku 
k integraci trhů a rozvoji jednotného 
evropského trhu s energií.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový bod odůvodnění by byl v souladu se závěry předsednictví zasedání Evropské rady 
v Bruselu ve dnech 8. až 9. března 2007 a uznával by, že úroveň nezbytné propojovací 
kapacity se bude mezi různými regiony EU v praxi lišit.

Pozměňovací návrh 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Mělo by být dosaženo dostatečné 
úrovně přeshraniční propojovací kapacity 
zemního plynu jako prvního kroku 
k integraci trhů a rozvoji jednotného 
evropského trhu s energií.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový bod odůvodnění by byl v souladu se závěry předsednictví zasedání Evropské rady 
v Bruselu ve dnech 8. až 9. března 2007 a uznával by, že úroveň nezbytné propojovací 
kapacity se bude mezi různými regiony EU v praxi lišit.
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Pozměňovací návrh 45
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Sdělení Komise nazvané „Energetická 
politika pro Evropu“ zdůraznilo význam 
dotvoření vnitřního trhu se zemním 
plynem a vytvoření rovných podmínek pro 
všechny plynárenské společnosti 
ve Společenství. Ze sdělení Komise Radě a 
Evropskému parlamentu – Perspektivy 
vnitřního trhu se zemním plynem a 
elektřinou a sdělení Komise „Šetření podle 
článku 17 nařízení (ES) č. 1/2003 
v odvětvích zemního plynu a elektrické 
energie v Evropě (závěrečná zpráva)“ 
vyplynulo, že stávající předpisy a opatření 
nebyly ve všech členských státech 
dostatečně provedeny, a v důsledku toho 
nebylo dosaženo cílů dobře fungujícího 
vnitřního trhu s energií.

Or. de

Odůvodnění

Odvětvové šetření bylo provedeno v červenci 2005, kdy většina členských států dosud plně 
neprovedla směrnici o zemním plynu, a v prosinci 2006 Komise potvrdila (viz 
MEMO/06/481), že platné právní předpisy dosud neprovedlo nebo je provedlo nedostatečně 
16 z 25 členských států. Platné právo Společenství musí být řádně provedeno ve vnitrostátním 
právu.
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Pozměňovací návrh 46
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. lt

Pozměňovací návrh 47
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zejména je potřeba dosáhnout 
intenzivnější spolupráce a lepší koordinace 
mezi provozovateli přepravních soustav, 
aby se postupně dosáhlo slučitelnosti 
technického a obchodního kodexu 
přeshraničního zpřístupňování přepravních 
soustav a jeho účinného řízení, zajistilo se 
koordinované plánování s dostatečným 
časovým předstihem a přepravní soustava 
ve Společenství se s řádným ohledem na 

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

předstihem a přepravní soustava ve 
Společenství se s řádným ohledem na 
životní prostředí dobře technicky rozvíjela 
a aby se prosazovala energetická účinnost a 
výzkum a inovace, zejména pokud jde 
o zajištění průniku energie z obnovitelných 
zdrojů na trh a rozšíření nízkouhlíkových 
technologií. Tomuto slučitelnému 
technickému a tržnímu kodexu by 
provozovatelé přepravních soustav měli 
jejich provoz podřídit.

Or. lt

Pozměňovací návrh 48
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Některé regionální trhy nejsou 
připojené k sousedním trhům či jsou 
k nim připojené nedostatečně, a proto 
zůstávají izolované. Vnitřního trhu nelze 
dosáhnout bez vytvoření nezbytných 
dalších přeshraničních propojení. Při 
plánování sítí na vnitrostátní úrovni by 
měl být kladen zvláštní důraz na rozvoj 
dostupné přeshraniční propojovací 
kapacity, otevřené pro přístup třetí strany, 
s cílem umožnit obchodování s plynem 
v rámci celého vnitřního trhu se zemním 
plynem.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění nezmiňuje toto relevantní hledisko, které podmiňuje některé body stávajícího 
nařízení.
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Pozměňovací návrh 49
Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na úkolech, jejichž splnění se očekává 
od Evropské sítě provozovatelů 
přepravních soustav, mají zájem všichni 
účastníci trhu. Nesmírně důležitý je tedy 
postup konzultace a stávající struktury, jež 
jej mají usnadňovat a zefektivňovat jako 
např. EASEE-gas (Evropské sdružení pro 
usměrňování výměny energie – plyn), by 
měly hrát důležitou úlohu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V současnosti provádí veřejné konzultace na úrovni EU skupina ERGEG. Proto by agentura 
měla tento úkol převzít, neboť již disponuje zavedenými pravidly a zkušenostmi v provádění 
veřejných konzultací. Agentura navíc jedná v zájmu všech účastníků trhu a provozovatelé 
přepravních soustav jsou potenciálně zúčastněnou stranou. S cílem zajistit účinnost tohoto 
procesu by mělo být rovněž zdůrazněno, že vytvoření přílišného množství orgánů 
provádějících konzultace by mohlo vést ke zdvojení konzultací.

Pozměňovací návrh 50
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na úkolech, jejichž splnění se očekává 
od Evropské sítě provozovatelů 
přepravních soustav, mají zájem všichni 
účastníci trhu. Nesmírně důležitý je tedy 
postup konzultace a stávající struktury, jež 
jej mají usnadňovat a zefektivňovat jako 
např. EASEE-gas (Evropské sdružení pro 
usměrňování výměny energie – plyn), by 

vypouští se
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měly hrát důležitou úlohu.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti provádí veřejné konzultace na úrovni EU skupina ERGEG. Proto by agentura 
měla tento úkol převzít, neboť již disponuje zavedenými pravidly a zkušenostmi v provádění 
veřejných konzultací. Agentura navíc jedná v zájmu všech účastníků trhu a provozovatelé 
přepravních soustav jsou potenciálně zúčastněnou stranou. S cílem zajistit účinnost tohoto 
procesu by mělo být rovněž zdůrazněno, že vytvoření přílišného množství orgánů 
provádějících konzultace by mohlo vést ke zdvojení konzultací.

Pozměňovací návrh 51
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na úkolech, jejichž splnění se očekává 
od Evropské sítě provozovatelů 
přepravních soustav, mají zájem všichni 
účastníci trhu. Nesmírně důležitý je tedy 
postup konzultace a stávající struktury, jež 
jej mají usnadňovat a zefektivňovat jako 
např. EASEE-gas (Evropské sdružení pro 
usměrňování výměny energie – plyn), by 
měly hrát důležitou úlohu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V současnosti provádí veřejné konzultace na úrovni EU skupina ERGEG. Agentura by tudíž 
měla tento úkol převzít, neboť již disponuje zavedenými pravidly a zkušenostmi v provádění 
veřejných konzultací. Agentura navíc jedná v zájmu všech účastníků trhu a provozovatelé 
přepravních soustav jsou potenciálně zúčastněnou stranou. S cílem zajistit účinnost tohoto 
procesu by mělo být rovněž zdůrazněno, že vytvoření přílišného množství orgánů 
provádějících konzultace by mohlo vést ke zdvojení konzultací.
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Pozměňovací návrh 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na úkolech, jejichž splnění se očekává 
od Evropské sítě provozovatelů 
přepravních soustav, mají zájem všichni 
účastníci trhu. Nesmírně důležitý je tedy 
postup konzultace a stávající struktury, jež 
jej mají usnadňovat a zefektivňovat jako 
např. EASEE-gas (Evropské sdružení pro 
usměrňování výměny energie – plyn), by 
měly hrát důležitou úlohu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V současnosti provádí veřejné konzultace na úrovni EU skupina ERGEG. Proto by agentura 
měla tento úkol převzít, neboť již disponuje zavedenými pravidly a zkušenostmi v provádění 
veřejných konzultací. Agentura navíc jedná v zájmu všech účastníků trhu a provozovatelé 
přepravních soustav jsou potenciálně zúčastněnou stranou.

Pozměňovací návrh 53
Hannes Swoboda

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V zájmu zintenzivnění hospodářské 
soutěže prostřednictvím likvidních 
velkoobchodních trhů se zemním plynem 
je nezbytné, aby se se zemním plynem 
mohlo obchodovat nezávisle na jeho 
poloze v rámci soustavy. Jediným 
způsobem, jak toho dosáhnout, je umožnit 
uživatelům soustavy nezávisle rezervovat 
vstupní a výstupní kapacitu a zajistit tak 
přepravu zemního plynu prostřednictvím 

(9) V zájmu zintenzivnění hospodářské 
soutěže prostřednictvím likvidních 
velkoobchodních trhů se zemním plynem 
je nezbytné, aby se se zemním plynem 
mohlo obchodovat nezávisle na jeho 
poloze v rámci soustavy. Vstupně-výstupní 
systémy by neměly být povinné, neboť ne 
vždy řádně odrážejí přepravní náklady, a 
proto nemusí být pokaždé přiměřené 
vzhledem k tomu, že mezi tranzitními a 
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zón namísto smluvních cest. V zájmu 
snazšího rozvoje hospodářské soutěže 
upřednostnily zúčastněné strany již 
na 6. madridském fóru vstupně-výstupní 
systémy.

spotřebitelskými zeměmi existují značné 
rozdíly.Členské státy budou mít možnost 
volby, zda vstupně-výstupní systémy 
vytvoří.

Or. en

Odůvodnění

Vstupně-výstupní systémy by mohly být jednou z možností. Neměly by však být povinné, neboť 
řádně neodrážejí přepravní náklady.

Pozměňovací návrh 54
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nutný rovný přístup k informacím 
o fyzickém stavu soustavy, aby všichni 
účastníci trhu mohli vyhodnotit celkovou 
situaci v oblasti poptávky a nabídky a 
zjistit, jaké důvody má pohyb 
velkoobchodní ceny. To zahrnuje přesnější 
informace o nabídce a poptávce, kapacitě 
soustavy, tocích a údržbě, vyrovnávání, 
dostupnosti a využívání skladovacích 
zařízení. Jelikož tyto informace mají pro 
fungování trhu zásadní význam, je nutné 
upustit od omezení zveřejnění z důvodu 
zachování důvěrnosti.

(12) Je nutný rovný přístup k informacím 
o fyzickém stavu soustavy, aby všichni 
účastníci trhu mohli vyhodnotit celkovou 
situaci v oblasti poptávky a nabídky a 
zjistit, jaké důvody má pohyb 
velkoobchodní ceny. To zahrnuje přesnější 
informace o nabídce a poptávce, kapacitě 
soustavy, tocích a údržbě, vyrovnávání, 
dostupnosti a využívání skladovacích 
zařízení za podmínky, že tím nebudou 
dotčena legitimní obchodní tajemství.

Or. de

Odůvodnění

Právo každého zákazníka přepravního nebo skladovacího zařízení mít své údaje (například 
přepravené množství), které mají co činit s důvěrností, nesmí být omezeno způsobem, který by 
umožňoval odvození závěrů týkajících se jejich chování na obchodním trhu. Postoupení 
hospodářsky citlivých informací o uživateli sítě subjektům, s nimiž obchoduje či kteří jsou 
jeho konkurenty, by umožnilo, aby byly vysledovány dodávky a údaje o prodeji. Stávající 
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pravidlo známé jako „pravidlo 3 minus (nařízení 1775/2005 čl. 6 odst. 5 by proto mělo být 
zachováno.

Pozměňovací návrh 55
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nutný rovný přístup k informacím 
o fyzickém stavu soustavy, aby všichni 
účastníci trhu mohli vyhodnotit celkovou 
situaci v oblasti poptávky a nabídky a 
zjistit, jaké důvody má pohyb 
velkoobchodní ceny. To zahrnuje přesnější 
informace o nabídce a poptávce, kapacitě 
soustavy, tocích a údržbě, vyrovnávání, 
dostupnosti a využívání skladovacích 
zařízení. Jelikož tyto informace mají pro 
fungování trhu zásadní význam, je nutné 
upustit od omezení zveřejnění z důvodu 
zachování důvěrnosti.

(12) Je nutný rovný přístup k informacím 
o fyzickém stavu soustavy, aby všichni 
účastníci trhu mohli vyhodnotit celkovou 
situaci v oblasti poptávky a nabídky a 
zjistit, jaké důvody má pohyb 
velkoobchodní ceny. To zahrnuje přesnější 
informace o souhrnné nabídce a poptávce, 
kapacitě soustavy, tocích a údržbě, 
vyrovnávání, dostupnosti a využívání 
skladovacích zařízení. Jelikož tyto 
souhrnné informace mají pro fungování 
trhu zásadní význam, je nutné upustit od 
některých omezení zveřejnění z důvodu 
zachování důvěrnosti v příslušných 
bodech, aniž by byla dotčena důvěrnost 
účtů individuálních uživatelů.

Or. en

Odůvodnění

Musí existovat jasná rovnováha mezi požadavky na průhlednost a důvěrností obchodních 
informací.



AM\717803CS.doc 15/103 PE404.707v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 56
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V zájmu posílení důvěry v trh je třeba, 
aby jeho účastníci měli jistotu, že za 
zneužívající chování lze udělit sankce. 
Příslušným orgánům by mělo být 
umožněno, aby obvinění ze zneužívání trhu 
účinně prošetřily. Proto je příslušným 
orgánům třeba umožnit přístup k údajům 
informujícím o rozhodnutích, které 
v souvislosti s provozními činnostmi 
učinily dodavatelské podniky. Všechna tato 
rozhodnutí se na trhu s plynem sdělují 
provozovatelům soustav v podobě 
rezervací kapacity, nominací a 
realizovaných toků. Provozovatelé soustav 
by měli dávat tyto informace k dispozici 
příslušným orgánům po předem
stanovenou dobu.

(13) V zájmu posílení důvěry v trh je třeba, 
aby jeho účastníci měli jistotu, že za 
zneužívající chování lze udělit sankce. 
Příslušným orgánům by mělo být 
umožněno, aby obvinění ze zneužívání trhu 
účinně prošetřily. Proto je příslušným 
orgánům třeba umožnit přístup k údajům 
informujícím o rozhodnutích, které 
v souvislosti s provozními činnostmi 
učinily dodavatelské podniky. Všechna tato 
rozhodnutí se na trhu s plynem sdělují 
provozovatelům soustav v podobě 
rezervací kapacity, nominací a 
realizovaných toků. Provozovatelé soustav 
by měli dávat tyto informace k dispozici 
příslušným orgánům po dobu pěti let.

Or. ro

Odůvodnění

Soulad s čl. 6b odst. 1.

Pozměňovací návrh 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Hospodářská soutěž vztahující se na 
zákazníky v domácnostech vyžaduje, aby 
dodavatelé nebyli blokováni, pokud chtějí 
vstoupit na nové maloobchodní trhy. 
Pravidla a odpovědnost, jimž podléhá 

(14) Hospodářská soutěž vztahující se na 
zákazníky v domácnostech vyžaduje, aby 
dodavatelé nebyli blokováni, pokud chtějí 
vstoupit na nové maloobchodní trhy.
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dodavatelský řetězec, musejí být proto 
známy všem účastníkům trhu a v zájmu 
hlubší integrace trhu Společenství je třeba 
je harmonizovat.

Or. de

Odůvodnění

Toto ustanovení zasahuje do svrchovanosti členských států, a proto by mělo být zrušeno.

Pozměňovací návrh 58
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Hospodářská soutěž vztahující se na 
zákazníky v domácnostech vyžaduje, aby 
dodavatelé nebyli blokováni, pokud chtějí 
vstoupit na nové maloobchodní trhy. 
Pravidla a odpovědnost, jimž podléhá 
dodavatelský řetězec, musejí být proto 
známy všem účastníkům trhu a v zájmu 
hlubší integrace trhu Společenství je třeba 
je harmonizovat.

(14) Hospodářská soutěž vztahující se na 
zákazníky v domácnostech vyžaduje, aby 
dodavatelé nebyli blokováni, pokud chtějí 
vstoupit na nové maloobchodní trhy.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu týkajícímu se čl. 3 odst. 7 o vnitřním trhu ve 
směrnici o zemním plynu.
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Pozměňovací návrh 59
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Přístup ke skladovacím zařízením 
zemního plynu a zařízením LNG je 
nedostatečný, příslušné předpisy je potřeba 
zdokonalit. Sledování prováděné skupinou 
evropských regulačních orgánů pro 
elektroenergetiku a plynárenství (ERGEG) 
vedlo k závěru, že dobrovolné pokyny 
provozovatelům skladovacích zařízení 
týkající se osvědčených postupů při 
zajištění přístupu třetích stran, které byly 
všemi zúčastněnými stranami schváleny na 
Madridském fóru, se uplatňují 
nedostatečně, a proto je zapotřebí je učinit 
závaznými.

(15) Přístup ke skladovacím zařízením 
zemního plynu a zařízením LNG je 
v některých členských státech 
nedostatečný, provedení platných předpisů
je potřeba zdokonalit. Sledování prováděné 
skupinou evropských regulačních orgánů 
pro elektroenergetiku a plynárenství 
(ERGEG) vedlo k závěru, že dobrovolné 
pokyny provozovatelům skladovacích 
zařízení týkající se osvědčených postupů 
při zajištění přístupu třetích stran, které 
byly všemi zúčastněnými stranami 
schváleny na Madridském fóru, se 
v některých případech uplatňují 
nedostatečně, a proto je zapotřebí je učinit 
závaznými. Třebaže dobrovolná pravidla 
jsou v současnosti v rámci Evropy již 
téměř úplně provedena, uvedení do 
souladu s právem zvýší důvěru 
provozovatelů v nediskriminační přístup 
ke skladování.

Or. de

Odůvodnění

Dobrovolná pravidla pro přístup třetích stran pro provozovatele skladovacích systému jsou 
v současnosti v řadě členských států provedena. Subjekty na trhu však tomuto systému pro 
přístup ke skladování, který v praxi funguje, málo důvěřují. Uvedení těchto pravidel do 
souladu s právem by proto představovalo opatření na budování důvěry.
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Pozměňovací návrh 60
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Přístup ke skladovacím zařízením 
zemního plynu a zařízením LNG je 
nedostatečný, příslušné předpisy je potřeba 
zdokonalit. Sledování prováděné skupinou 
evropských regulačních orgánů pro 
elektroenergetiku a plynárenství (ERGEG) 
vedlo k závěru, že dobrovolné pokyny 
provozovatelům skladovacích zařízení 
týkající se osvědčených postupů při 
zajištění přístupu třetích stran, které byly 
všemi zúčastněnými stranami schváleny na 
Madridském fóru, se uplatňují 
nedostatečně, a proto je zapotřebí je učinit 
závaznými.

(15) Přístup ke skladovacím zařízením 
zemního plynu a zařízením LNG je 
nedostatečný, příslušné předpisy je potřeba 
zdokonalit. Sledování prováděné skupinou 
evropských regulačních orgánů pro 
elektroenergetiku a plynárenství (ERGEG) 
vedlo k závěru, že dobrovolné pokyny 
provozovatelům skladovacích zařízení 
týkající se osvědčených postupů při 
zajištění přístupu třetích stran, které byly 
všemi zúčastněnými stranami schváleny na 
Madridském fóru, se uplatňují 
nedostatečně, a proto je zapotřebí je učinit 
závaznými. Jsou rovněž nezbytné přísné a 
harmonizované podmínky přístupu pro 
všechna zařízení LNG.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byla zařízení LNG vyňata, byl by tento bod odůvodnění omezen rozsahem výjimky.

Pozměňovací návrh 61
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Pokud jde o nařízení (ES) č. 
1775/2005, Komisi by zejména měla být 
svěřena pravomoc stanovit nebo přijmout 
pokyny potřebné pro zajištění 
minimálního stupně harmonizace 
nutného k dosažení cílů tohoto nařízení. 

vypouští se
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Vzhledem k tomu, že tato opatření jsou 
obecného významu a jejich předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
nařízení (ES) č. 1775/2005 a doplnění 
nařízení (ES) č. 1775/2005 o nové jiné než 
podstatné prvky, měla by být přijata 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Or. de

Justification

Der Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom 
Gesetzgeber verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen. Der Artikel kommt 
einer Generalbevollmächtigung der Kommission zum Erlass von Leitlinien gleich, die nach 
Ansicht der Kommission „zur Harmonisierung“ erforderlich sind. Eine pauschale 
Ermächtigung für den Erlass von Leitlinien allein mit dem Ziel der Harmonisierung sind mit 
dem Demokratieprinzip unvereinbar. Besonders problematisch erscheint die Unterstellung 
der Kausalität, dass Leitlinien mit dem Ziel der Harmonisierung grundsätzlich von 
allgemeiner Tragweite seien und per se nicht wesentliche Ergänzungen darstellten.

Pozměňovací návrh 62
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 1775/2005

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–1) V celém znění by měl být výraz 
„přepravní soustava“nahrazen výrazem 
„základní infrastruktura“

Or. en

Odůvodnění

V duchu směrnice o zemním plynu 2003/55/ES a v souladu s novým návrhem Evropské komise 
by nemělo být problémem vyjádřit, že podzemní skladování a terminály pro zkapalněný plyn 
nejsou součástí těžby, ale střední části dodavatelského řetězce. Je to podobné jako přepravní 
síť, a proto by se s oběma mělo zacházet stejně. Pojem „základní infrastruktura zemního 
plynu“ lze tak snadno použít pro tři druhy infrastruktury, a usnadnit tím porozumění ze strany 
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všech zúčastněných subjektů.

Pozměňovací návrh 63
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadnit vznik dobře fungujících a 
průhledných přeshraničních 
maloobchodních trhů a řádně fungujícího 
a průhledného velkoobchodního trhu; 
nařízení stanoví mechanismy pro 
harmonizaci pravidel umožňující 
přeshraniční obchodování se zemním 
plynem a jeho přeshraničních dodávek 
maloobchodním zákazníkům.

c) usnadnit vznik řádně fungujícího a 
průhledného velkoobchodního trhu; 
nařízení stanoví mechanismy pro 
harmonizaci pravidel umožňující 
přeshraniční obchodování se zemním 
plynem.

Or. en

Odůvodnění

Cíl týkající se přeshraničních maloobchodních trhů není nezbytný pro rozvoj řádně 
fungujících velkoobchodních regionálních trhů a trhů na úrovni Společenství, na který by se 
toto nařízení mělo zejména zaměřit. Důsledky takového regulačního cíle by vyžadovaly řádné 
posouzení a jeho náklady a přínosy by musely být důkladně analyzovány, neboť zde lze 
očekávat značné uvízlé náklady, které by převýšily přínosy.

Pozměňovací návrh 64
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadnit vznik dobře fungujících a c) usnadnit vznik dobře fungujících a 
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průhledných přeshraničních 
maloobchodních trhů a řádně fungujícího a 
průhledného velkoobchodního trhu; 
nařízení stanoví mechanismy pro 
harmonizaci pravidel umožňující 
přeshraniční obchodování se zemním 
plynem a jeho přeshraničních dodávek
maloobchodním zákazníkům.

průhledných přeshraničních 
maloobchodních trhů a řádně fungujícího a 
průhledného velkoobchodního trhu; 
nařízení stanoví mechanismy pro 
harmonizaci pravidel přístupu k trhu
umožňující přeshraniční obchodování se 
zemním plynem a jeho přeshraniční 
dodávky maloobchodním zákazníkům.

Or. de

Odůvodnění

Určování sazeb a základ pro jejich výpočet by měly spadat výlučně do pravomoci 
vnitrostátních regulačních orgánů. Je to jediný způsob, jak zajistit splnění požadavku 
stanoveného v článku 1a, totiž že bude přihlédnuto ke specifickým rysům vnitrostátních a 
regionálních trhů.

Pozměňovací návrh 65
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíle uvedené v prvním pododstavci 
zahrnují stanovení harmonizovaných 
zásad pro sazby či metody jejich výpočtu, 
pro přístup k soustavě, zavedení služeb 
pro přístup třetích stran a
harmonizovaných zásad pro přidělování 
kapacity a řízení překročení kapacity, 
stanovení požadavků na průhlednost, 
pravidel vyrovnávání a vyrovnávacích 
poplatků a usnadnění obchodování 
s kapacitou.

Cíle uvedené v prvním pododstavci 
zahrnují harmonizované zásady pro 
přidělování kapacity a řízení překročení 
kapacity, stanovení požadavků na 
průhlednost, pravidel vyrovnávání a 
vyrovnávacích poplatků a usnadnění 
obchodování s kapacitou.

Or. de
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Odůvodnění

Určování sazeb a základ pro jejich výpočet by měly spadat výlučně do pravomoci 
vnitrostátních regulačních orgánů. Je to jediný způsob, jak zajistit splnění požadavku 
stanoveného v článku 1a, totiž že bude přihlédnuto ke specifickým rysům vnitrostátních a 
regionálních trhů.

Pozměňovací návrh 66
Hannes Swoboda

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. –a (nové)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) v odstavci 1 se bod 1 nahrazuje tímto:
1. „přepravou“ doprava zemního plynu 
tranzitním plynovodním potrubím nebo 
plynovodní sítí, tvořenou zejména 
vysokotlakým potrubím, kromě dopravy 
těžebním plynovodním potrubím nebo 
plynovodní sítí a také plynovodním 
potrubím nebo plynovodní sítí 
propojujícími skladování s místní 
distribucí a obecně kromě dopravy 
potrubím, které je používáno především 
v souvislosti s místní distribucí zemního 
plynu [...]“

Or. en

Odůvodnění

Stávající definice „přepravy“ je nejasná a zavádějící, a měla by tudíž být vyjasněna.
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Pozměňovací návrh 67
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 – odst. 1 – body 29 a a 29 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29a. „základní infrastrukturou zemního 
plynu“ přepravní síť nebo zařízení pro 
skladování či zařízení LNG;
29b. „provozovatelem základní 
infrastruktury zemního plynu“ fyzickou 
nebo právnickou osobu odpovědnou za 
provoz zařízení základní infrastruktury 
zemního plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všichni provozovatelé přepravních soustav 
spolupracují na úrovni Společenství 
prostřednictvím zřízení Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu s cílem zajistit, aby byla 
evropská plynárenská přepravní soustava 
optimálně řízena a dobře se technicky 
rozvíjela.

Všichni provozovatelé přepravních soustav 
spolupracují na úrovni Společenství 
prostřednictvím zřízení Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu s cílem zajistit, aby byla 
evropská plynárenská přepravní soustava 
optimálně řízena, byl koordinován její 
provoz a dobře se technicky rozvíjela. 
Každý provozovatel přepravní soustavy je i 
nadále odpovědný za plnění svých 
povinností podle článku 8 směrnice 
2003/55/ES. Pravomoci a úkoly Evropské 
sítě provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu se proto omezují na takové 
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činnosti provozovatelů přepravních 
soustav, které vyžadují koordinaci a 
harmonizaci na celém vnitřním trhu se 
zemním plynem.

Or. en

Odůvodnění

Hlavním cílem vytvoření Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu je 
zajistit rozvoj takové sítě zemního plynu EU, která zajistí, aby byly odstraněny překážky 
koordinovanému provozu sítí zemního plynu. Je rovněž nezbytné stanovit mez odpovědnosti 
Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu, která je spojena zejména 
s jejich zákonnými povinnostmi.

Pozměňovací návrh 69
Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všichni provozovatelé přepravních soustav 
spolupracují na úrovni Společenství 
prostřednictvím zřízení Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu s cílem zajistit, aby byla 
evropská plynárenská přepravní soustava 
optimálně řízena a dobře se technicky 
rozvíjela.

Všichni provozovatelé přepravních soustav 
spolupracují na úrovni Společenství 
prostřednictvím zřízení Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu s cílem zajistit, aby byla 
evropská plynárenská přepravní soustava 
optimálně řízena, byl koordinován její 
provoz a dobře se technicky rozvíjela, a 
podpořit přeshraniční obchod a dobře 
fungující trhy.

Or. en

Odůvodnění

Posílení regionální spolupráce a zřízení Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav je 
nezbytným vylepšením spolupráce provozovatelů přepravních soustav. Nad rámec stávajícího 
návrhu je nezbytná účinná spolupráce v reálném čase mezi provozovateli přepravních soustav 
v celé evropské síti, s cílem odstranit veškeré překážky přeshraničnímu obchodování, spojit
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značné objemy energie a účinně řešit nehody (viz případy Německa a Itálie).

Pozměňovací návrh 70
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všichni provozovatelé přepravních soustav 
spolupracují na úrovni Společenství 
prostřednictvím zřízení Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu s cílem zajistit, aby byla 
evropská plynárenská přepravní soustava 
optimálně řízena a dobře se technicky 
rozvíjela.

Všichni provozovatelé přepravních soustav 
spolupracují na úrovni Společenství 
prostřednictvím zřízení Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu s cílem zajistit, aby byla 
evropská plynárenská přepravní soustava 
optimálně řízena a dobře se technicky 
rozvíjela. Žádnému provozovateli 
přepravní soustavy nelze bránit v zapojení 
do spolupráce v rámci Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné, aby se provozovatelé mohli zapojit do této spolupráce bez ohledu na velikost, 
místo či území, které pokrývají, v rámci území EU.

Pozměňovací návrh 71
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všichni provozovatelé přepravních soustav 
spolupracují na úrovni Společenství 

Všichni provozovatelé přepravních soustav 
spolupracují na úrovni Společenství 
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prostřednictvím zřízení Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu s cílem zajistit, aby byla 
evropská plynárenská přepravní soustava 
optimálně řízena a dobře se technicky 
rozvíjela.

prostřednictvím zřízení Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu s cílem zajistit, aby byla 
evropská plynárenská přepravní soustava 
optimálně řízena a dobře se technicky 
rozvíjela, a podpořit dovršení vnitřního 
trhu se zemním plynem.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby provozovatelé přepravních soustav napomáhali integraci trhu, je 
zapotřebí stanovit, že jednoznačným úkolem Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav 
je podpora integrace trhu.

Pozměňovací návrh 72
Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nejpozději do […] předloží 
provozovatelé přepravní soustavy Komisi a 
agentuře návrh stanov Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu, která se má zřídit, seznam 
jejích budoucích členů a návrh jejího 
jednacího řádu.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace na úrovni EU byly až doposud úkolem skupiny ERGEG. Tento úkol by měl být 
přenechán budoucí agentuře pověřené ochranou veřejného zájmu.
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Pozměňovací návrh 73
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nejpozději do […] předloží 
provozovatelé přepravní soustavy Komisi a 
agentuře návrh stanov Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu, která se má zřídit, seznam 
jejích budoucích členů a návrh jejího 
jednacího řádu.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace na úrovni EU byly až doposud úkolem skupiny ERGEG. Tento úkol by měl být 
přenechán budoucí agentuře pověřené ochranou veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh 74
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nejpozději do […] předloží 
provozovatelé přepravní soustavy Komisi a 
agentuře návrh stanov Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu, která se má zřídit, seznam 
jejích budoucích členů a návrh jejího 
jednacího řádu.
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Or. en

Odůvodnění

Konzultace na úrovni EU byly až doposud úkolem skupiny ERGEG. Tento úkol by měl být 
přenechán budoucí agentuře pověřené ochranou veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nejpozději do […] předloží 
provozovatelé přepravní soustavy Komisi a 
agentuře návrh stanov Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu, která se má zřídit, seznam 
jejích budoucích členů a návrh jejího 
jednacího řádu.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace na úrovni EU byly až doposud úkolem skupiny ERGEG. Tento úkol by měl být 
přenechán budoucí agentuře pověřené ochranou veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh 76
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 b – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropská síť uživatelů přepravních 
soustav zemního plynu se zřizuje za 
účelem řádného zastoupení a konzultací 
s uživateli sítě.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na to, že regulační orgány jsou povinny zajistit nediskriminační trh, je 
překvapující, že třetí balíček vnitřního trhu neobsahuje ustanovení týkající se řádného 
zastoupení uživatelů sítě. Dotýká se jich rozvoj na evropských trzích a jejich stanoviska musí 
být vyhodnocena shodně se stanovisky provozovatelů sítě. Uživatelé sítě by měli být 
zastoupeni oficiální organizací, což jim umožní účinně a odpovídající formou přispět ke 
konzultačnímu procesu.

Pozměňovací návrh 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do šesti týdnů od obdržení návrhu 
stanov, seznamu budoucích členů a návrhu 
jednacího řádu podá agentura stanovisko 
k nim Komisi.

2. Do šesti týdnů od obdržení návrhu 
stanov, seznamu budoucích členů a návrhu 
jednacího řádu podá agentura po 
konzultaci s uživateli soustavy a 
spotřebiteli stanovisko k nim Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla umožnit uživatelům soustavy a spotřebitelům (jak stanoví směrnice), aby 
předložili své názory na stanovy, členy a jednací řád Evropské sítě provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu, neboť tito budou nejpovolanější k tomu, aby určili, zda opatření 
přispějí k rozvoji efektivního a účinného trhu.
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Pozměňovací návrh 78
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 b – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropská síť uživatelů přepravních 
soustav je konzultována při tvorbě 
kodexů.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na to, že regulační orgány jsou povinny zajistit nediskriminační trh, je 
překvapující, že třetí balíček vnitřního trhu neobsahuje ustanovení týkající se řádného 
zastoupení uživatelů sítě. Dotýká se jich rozvoj na evropských trzích a jejich stanoviska musí 
být vyhodnocena shodně se stanovisky provozovatelů sítě. Uživatelé sítě by měli být 
zastoupeni oficiální organizací, což jim umožní účinně a příslušnou formou přispět ke 
konzultačnímu procesu.

Pozměňovací návrh 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise vydá stanovisko k návrhu 
stanov, seznamu budoucích členů a návrhu 
jednacího řádu do tří měsíců od obdržení 
stanoviska agentury.

3. Komise, s přihlédnutím ke stanovisku 
agentury vydanému podle odstavce 2,
vydá stanovisko k návrhu stanov, seznamu 
budoucích členů a návrhu jednacího řádu 
do tří měsíců od obdržení stanoviska 
agentury.

Or. en
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Odůvodnění

Komise by prostřednictvím stanoviska vyjádřeného agenturou měla při rozhodování 
o stanovách, členech a jednacím řádu Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu zohlednit názory, které agentuře vyjádřili uživatelé soustavy a spotřebitelé.

Pozměňovací návrh 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) stanoviska a doporučení k návrhu 
pokynů a návrhu kodexů podle článku 2e;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k navrženým článkům 2e, 2ea a 2eb. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je 
přizpůsobit znění novému postupu.

Pozměňovací návrh 81
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu přijme:

1. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu vypracuje a 
předloží agentuře ke schválení, postupem 
podle článku 2e ve spojení s článkem X 
nařízení (ES) č. ... , kterým se zřizuje 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů:

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

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

b) společné nástroje provozování sítě a 
výzkumné plány,

b) společné nástroje provozování sítě a 
výzkumné plány,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán,

d) roční pracovní program, d) roční pracovní program vycházející 
z priorit stanovených agenturou,

e) výroční zprávu, e) výroční zprávu,

f) roční výhledy letních a zimních dodávek 
zemního plynu.

f) roční výhledy letních a zimních dodávek 
zemního plynu.

Or. en

Odůvodnění

Navržený přístup by mohl ohrozit vytvoření skutečně konkurenčního trhu EU, což by 
provozovatelům přepravních soustav ve skutečnosti umožnilo, aby se samoregulovaly. Tento 
pozměňovací návrh navrhuje odlišný přístup: rozsah a hloubka navržených technických 
kodexů, tzv. „strategické pokyny“, by měly být určeny ex ante Agenturou pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, než se rozběhne postup projednávání ve výborech, který by 
měl poskytnout závazné strategické pokyny, na kterých bude založena budoucí činnost 
Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav.

Pozměňovací návrh 82
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu přijme:

1. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu vypracuje a 
předloží agentuře ke schválení, postupem 
podle článku 2e ve spojení s článkem X 
nařízení (ES) č. ... , kterým se zřizuje 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů:

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

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

b) společné nástroje provozování sítě a 
výzkumné plány,

b) společné nástroje provozování sítě a 
výzkumné plány,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán,

d) roční pracovní program, d) roční pracovní program vycházející 
z priorit stanovených agenturou,

e) výroční zprávu, e) výroční zprávu,

f) roční výhledy letních a zimních dodávek 
zemního plynu.

f) roční výhledy letních a zimních dodávek 
zemního plynu.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah a hloubka navržených technických kodexů by měly být určeny ex ante. Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních orgánů by měla poskytnout Komisi oficiální 
poradenství v podobě strategických pokynů k Evropské síti provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav a Evropské síti provozovatelů přepravních soustav
zemního plynu, které by na základě závazných strategických pokynů vypracovaly návrh 
technických kodexů. Návrhy kodexů by byly předloženy Agentuře pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů po schválení v Evropské síti provozovatelů přepravních 
soustav. Uplatnění jiného přístupu by mohlo ohrozit vytvoření skutečně konkurenčního trhu 
EU, což by provozovatelům přepravních soustav ve skutečnosti umožnilo, aby se 
samoregulovaly.
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Pozměňovací návrh 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu přijme:

1. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu vypracuje a 
předloží agentuře ke schválení, postupem 
podle článku 2e ve spojení s článkem X 
nařízení (ES) č. ... , kterým se zřizuje 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů:

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

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

b) společné nástroje provozování sítě a 
výzkumné plány,

b) společné nástroje provozování sítě a 
výzkumné plány,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán, včetně výhledu řízení poptávky,

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

e) výroční zprávu, e) výroční zprávu,
f) roční výhledy letních a zimních dodávek 
zemního plynu.

f) roční výhledy letních a zimních dodávek 
zemního plynu.

Or. en

Odůvodnění

Evropská síť provozovatelů přepravních soustav zemního plynu by měla navrhnout agentuře 
ke schválení po provedení rozsáhlých konzultací zejména technické kodexy, desetiletý 
investiční plán a pracovní program. Strana poptávky je při vytváření investičního plánu stejně 
důležitá jako strana nabídky.
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Pozměňovací návrh 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu přijme:

1. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu ve spolupráci 
s provozovateli a uživateli sítě přijme:

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

a) technický a tržní kodex v oblastech 
uvedených v odstavci 3 týkající se sítě,

b) společné nástroje provozování sítě a 
výzkumné plány,

b) společné nástroje provozování sítě a 
výzkumné plány,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán,

c) každé tři roky desetiletý investiční plán 
pro rozvoj sítě,

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

e) výroční zprávu, e) výroční zprávu,
f) roční výhledy letních a zimních dodávek 
zemního plynu.

f) roční výhledy letních a zimních dodávek 
zemního plynu.

fa) v prvním roce a poté každé tři roky 
studii o trvání postupů schvalování v dané 
oblasti sítě, pravidlech nebo odlišné 
formulaci pravidel na vnitrostátní úrovni, 
které zpožďují rozvoj přeshraničních sítí 
nebo tomuto rozvoji brání či které zvyšují 
jeho náklady.

Or. de

Odůvodnění

Síť provozovatelů přepravních soustav by měla do své činnosti co nejvíce zapojit 
provozovatele na trhu a uživatele sítě. Záměrem aktualizace investičních plánů každé tři roky, 
kterou tento návrh požaduje, je poskytnout nezbytné informace, aniž by vznikala nadbytečná 
byrokracie. Doplnění písmene fa) má za cíl řešit problém rozvoje přeshraniční sítě, který 
může být komplikován odlišnostmi v regulaci na vnitrostátní úrovni, pokud jde o postup 
schvalování. Aktuální situaci je třeba za tímto účelem monitorovat.
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Pozměňovací návrh 85
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu přijme:

(1) Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu v úzké 
spolupráci s Evropskou sítí uživatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
přijme:

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

a) technický a tržní kodex v oblastech 
uvedených v odstavci 3 týkající se sítě,

b) společné nástroje provozování sítě a 
výzkumné plány,

b) společné nástroje provozování sítě a 
výzkumné plány,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán,

c) každé dva roky desetiletý investiční plán
rozvoje sítě,

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

e) výroční zprávu, e) výroční zprávu,
f) roční výhledy letních a zimních dodávek 
zemního plynu.

f) roční výhledy letních a zimních dodávek 
zemního plynu.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že provozovatelé jsou nejvíce dotčeni technickým a tržním kodexem, je 
nezbytné je do zapojit do procesu. Cílem plánu rozvoje sítě je osvětlit kapacitu, výhledy 
dodávek a poptávky a případnou nedostatečnou kapacitu. Specifické investice spadají do 
pravomoci provozovatelů přepravní sítě, v souladu s čl. 24c písm. f) směrnice o zemním plynu 
v pozměněném znění (2003/55).
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Pozměňovací návrh 86
Patrizia Toia

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu přijme:

1. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu přijme a předloží 
agentuře ke schválení, postupem podle 
článku 2e ve spojení s článkem X nařízení 
(ES) č. ... , kterým se zřizuje Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů:

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

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

b) společné nástroje provozování sítě a 
výzkumné plány,

b) společné nástroje provozování sítě a 
výzkumné plány,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán,

c) každé dva roky desetiletý investiční 
plán,

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

e) výroční zprávu, e) výroční zprávu,
f) roční výhledy letních a zimních dodávek 
zemního plynu.

f) roční výhledy letních a zimních dodávek 
zemního plynu.

Or. it

Odůvodnění

Evropská síť provozovatelů přepravních soustav zemního plynu je technickým orgánem, 
kterému nepřísluší stanovit tržní pravidla namísto vnitrostátních regulačních orgánů. Pokud 
jde o technické kodexy, mělo by být s ohledem na harmonizaci systému dostačující, aby 
Evropská síť provozovatelů přepravních soustav řídila obecné zásady, které by vnitrostátní 
provozovatelé přepravních soustav měli dodržovat. Tito by měli pravomoc usměrňovat 
podrobné kodexy ve shodě s rysy daného vnitrostátního trhu.
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Pozměňovací návrh 87
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 1 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu přijme:

(1) Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
stanoví:

Or. de

Odůvodnění

Provozovatelé přepravních soustav jsou vázáni ustanoveními vnitrostátních regulačních 
orgánů. To znamená, že Evropská síť provozovatelů přepravních soustav nemůže přijímat 
závazná ustanovení týkající se jednotlivých členů. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav však může stanovit nezávazné kodexy a vypracovávat desetileté investiční plány.

Pozměňovací návrh 88
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) každé dva roky desetiletý investiční
plán,

c) každé dva roky desetiletý plán rozvoje 
sítě, který je základem pro dílčí zahajovací 
postupy posuzující faktickou poptávku na 
trhu,

Or. en

Odůvodnění

Plán rozvoje sítě má podrobně popsat kapacitu, výhledy dodávek a poptávky a definovat 
možný nesoulad mezi poptávanou a nabízenou kapacitou i případná kritická místa. Specifické 
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investice jsou v pravomoci jednotlivých provozovatelů přepravní soustavy a musí vycházet 
z faktické poptávky na trhu definované zahajovacími postupy.

Pozměňovací návrh 89
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) obecné zásady týkající se koordinace 
technické spolupráce mezi provozovateli 
přepravní soustavy a provozovateli 
přepravní soustavy ze třetích zemí;

Or. lt

Odůvodnění

Nařízení nestanoví, kdo vypracovává obecné zásady pro spolupráci se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 90
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 1 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu přijme:

1. K realizaci cílů uvedených v článku 2a 
Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu přijme:

Or. en

Odůvodnění

Za účelem jasného stanovení rozsahu kodexů je zapotřebí uvést, že kodexy se přijímají s cílem 
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podpořit integraci trhu.

Pozměňovací návrh 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Roční pracovní program uvedený 
v odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
kodexů vytvořených v souladu s článkem 
2eb a plán koordinace provozu sítě a 
činností v oblasti výzkumu a vývoje, které 
mají být v tomto roce vypracovány, a 
orientační kalendář.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k navrženým článkům 2e, 2ea a 2eb. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je 
přizpůsobit znění novému postupu.

Pozměňovací návrh 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Vyjasňuje, že se úkoly týkají pouze hledisek týkajících se sítě.

Pozměňovací návrh 93
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Je zapotřebí jasně stanovit, že provozovatelé přepravních sítí jsou odpovědní pouze za 
obchodování v síti. Evropská síť provozovatelů přepravních soustav může stanovit pravidla 
pro obchodování s kapacitou, avšak nikoli pro obchod se zemním plynem. Není jasné, jak je 
myšlen výklad „energetické účinnosti“ ve spojení se sítěmi zemního plynu.



PE404.707v01-00 42/103 AM\717803CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 94
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navržený přístup by mohl ohrozit vytvoření skutečně konkurenčního trhu EU, což by 
provozovatelům přepravních soustav ve skutečnosti umožnilo, aby se samoregulovaly. Tento 
pozměňovací návrh navrhuje odlišný přístup: rozsah a hloubka navržených technických 
kodexů, tzv. „strategické pokyny“, by měly být určeny ex ante Agenturou pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, než se rozběhne postup projednávání ve výborech, který by 
měl poskytnout závazné strategické pokyny, na kterých bude založena budoucí činnost 
Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav.

Pozměňovací návrh 95
Patrizia Toia

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Evropská síť provozovatelů přepravních soustav zemního plynu je technickým orgánem, 
kterému nepřísluší stanovit tržní pravidla namísto vnitrostátních regulačních orgánů. Pokud 
jde o technické kodexy, mělo by být s ohledem na harmonizaci systému dostačující, aby 
Evropská síť provozovatelů přepravních soustav řídila obecné zásady, které by vnitrostátní 
provozovatelé přepravních soustav měli dodržovat. Tito by měli pravomoc usměrňovat 
podrobné kodexy ve shodě s rysy daného vnitrostátního trhu.

Pozměňovací návrh 96
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů by měla schvalovat roční 
pracovní program Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav, který by měl vycházet 
z priorit stanovených Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů 
v návaznosti na diskuse s Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav a konzultace 
s jinými zúčastněnými subjekty. Pokud další kroky uvedené v čl. 2c odst. 1 vyžadují schválení, 
použije se příslušně stejný postup. Uplatnění jiného přístupu by ohrozilo skutečně 
konkurenční trh EU, což by provozovatelům přepravních soustav ve skutečnosti umožnilo, aby 
se samoregulovaly.
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Pozměňovací návrh 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Evropská síť provozovatelů přepravních soustav zemního plynu by měla pouze navrhovat 
technické kodexy, které by, po rozsáhlých konzultacích, agentura oficiálně schválila.

Pozměňovací návrh 98
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Roční pracovní program uvedený v 
odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
technického a tržního kodexu a plán 
koordinace provozu sítě a činností v oblasti 
výzkumu a vývoje, které mají být v tomto 
roce vypracovány, a orientační kalendář. 
Nejpozději do tří měsíců od obdržení 
návrhu ročního pracovního programu 
Komise rozhodne o schválení ročního 
pracovního programu. Lhůta počíná běžet 
ode dne následujícího po obdržení návrhu 
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pracovního programu.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit pokrok v integraci trhu je nezbytné, aby Komise mohla ovlivňovat priority 
vymezené Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav pro jejich činnost spojenou 
s kodexy a dalšími aktivitami. Pokud pracovní program nebude schválen, Komise může 
přijmout pokyny podle čl. 2e odst. 3.

Pozměňovací návrh 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti,
b) předpisy pro napojení a přístup 
k přepravní soustavě,
c) pravidla výměny údajů a zúčtování,
d) pravidla pro oblast interoperability,
e) provozní postupy pro případ nouze,
f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity,
g) pravidla obchodování,
h) zásady průhlednosti,
i) pravidla vyrovnávání, včetně pravidel 
postupů nominace, pravidel pro 
vyrovnávací poplatky a pravidel 
provozního vyrovnávání mezi přepravními 
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soustavami jejich příslušných 
provozovatelů,
j) pravidla ohledně harmonizovaných 
struktur přepravních sazeb,
k) energetická účinnost, pokud jde 
o plynárenské soustavy.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k navrženým článkům 2e, 2ea a 2eb. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je 
přizpůsobit znění novému postupu.

Pozměňovací návrh 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti,

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k přepravní soustavě,

b) předpisy pro napojení,

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

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

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity,

f) pravidla přidělování přeshraniční
kapacity,

g) pravidla obchodování,
h) zásady průhlednosti, g) zásady průhlednosti,
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i) pravidla vyrovnávání, včetně pravidel 
postupů nominace, pravidel pro 
vyrovnávací poplatky a pravidel 
provozního vyrovnávání mezi přepravními 
soustavami jejich příslušných 
provozovatelů,
j) pravidla ohledně harmonizovaných 
struktur přepravních sazeb,
k) energetická účinnost, pokud jde 
o plynárenské soustavy.

h) energetická účinnost, pokud jde 
o plynárenské soustavy.

Or. en

Odůvodnění

Evropská síť provozovatelů přepravních soustav zemního plynu by měla pouze navrhovat 
technické kodexy, které by, po rozsáhlých konzultacích, agentura oficiálně schválila.

Pozměňovací návrh 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti,

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti energetických sítí,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k přepravní soustavě,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k přepravní soustavě,

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

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

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity,

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity,
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g) pravidla obchodování, g) pravidla obchodování s kapacitou,
h) zásady průhlednosti, h) zásady průhlednosti týkající se sítě,

i) pravidla vyrovnávání, včetně pravidel 
postupů nominace, pravidel pro 
vyrovnávací poplatky a pravidel 
provozního vyrovnávání mezi přepravními 
soustavami jejich příslušných 
provozovatelů,

i) pravidla vyrovnávání, včetně pravidel 
postupů nominace, pravidel pro 
vyrovnávací poplatky a pravidel 
provozního vyrovnávání mezi přepravními 
soustavami jejich příslušných 
provozovatelů,

j) pravidla ohledně harmonizovaných 
struktur přepravních sazeb,

j) pravidla ohledně harmonizovaných 
struktur přepravních sazeb,

k) energetická účinnost, pokud jde 
o plynárenské soustavy.

k) energetická účinnost, pokud jde 
o plynárenské soustavy.

Or. de

Odůvodnění

Návrh jasně stanoví, že se úkoly sítě provozovatelů přepravní soustavy týkají pouze hledisek 
sítě.

Pozměňovací návrh 102
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti,

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti energetických sítí,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k přepravní soustavě,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k přepravní soustavě,

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

d) pravidla pro oblast interoperability, d) pravidla pro oblast interoperability,
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e) provozní postupy pro případ nouze, e) provozní postupy pro případ nouze,
f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity,

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity,

g) pravidla obchodování, g) pravidla obchodování s kapacitou,

h) zásady průhlednosti, h) zásady průhlednosti týkající se sítě,
i) pravidla vyrovnávání, včetně pravidel 
postupů nominace, pravidel pro 
vyrovnávací poplatky a pravidel 
provozního vyrovnávání mezi přepravními 
soustavami jejich příslušných 
provozovatelů,

i) pravidla vyrovnávání, včetně pravidel 
postupů nominace, pravidel pro 
vyrovnávací poplatky a pravidel 
provozního vyrovnávání mezi přepravními 
soustavami jejich příslušných 
provozovatelů,

j) pravidla ohledně harmonizovaných 
struktur přepravních sazeb,

j) pravidla ohledně harmonizovaných 
struktur přepravních sazeb,

k) energetická účinnost, pokud jde 
o plynárenské soustavy.

k) energetická účinnost, pokud jde 
o plynárenské soustavy.

Or. de

Odůvodnění

Je nezbytné, aby se pravomoci Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav omezily na 
hlediska týkající se sítě. Síť není příslušná zejména k přijímání ustanovení o velkoobchodu a 
požadavků na průhlednost v této oblasti; měla by je navrhovat agentura v úzké spolupráci 
s subjekty na trhu. Viz rovněž odůvodnění k pozměňovacímu návrhu týkajícímu se čl. 15 
odst. 4.

Pozměňovací návrh 103
Patrizia Toia

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
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spolehlivosti, spolehlivosti,
b) předpisy pro napojení a přístup k 
přepravní soustavě,

b) předpisy pro napojení a přístup k 
přepravní soustavě,

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

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

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity,

f) pravidla přidělování přeshraniční
kapacity a řízení překročení kapacity,

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

i) pravidla vyrovnávání, včetně pravidel 
postupů nominace, pravidel pro 
vyrovnávací poplatky a pravidel
provozního vyrovnávání mezi přepravními 
soustavami jejich příslušných 
provozovatelů,

h) pravidla provozního vyrovnávání mezi 
přepravními soustavami jejich příslušných 
provozovatelů,

j) pravidla ohledně harmonizovaných 
struktur přepravních sazeb,
k) energetická účinnost, pokud jde 
o plynárenské soustavy.

i) energetická účinnost, pokud jde 
o plynárenské soustavy.

Or. it

Odůvodnění

Evropská síť provozovatelů přepravních soustav zemního plynu je technickým orgánem, 
kterému nepřísluší stanovit tržní pravidla namísto vnitrostátních regulačních orgánů. Pokud 
jde o technické kodexy, mělo by být s ohledem na harmonizaci systému dostačující, aby 
Evropská síť provozovatelů přepravních soustav řídila obecné zásady, které by vnitrostátní 
provozovatelé přepravních soustav měli dodržovat. Tito by měli pravomoc usměrňovat 
podrobné kodexy ve shodě s rysy daného vnitrostátního trhu.

Pozměňovací návrh 104
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti,

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k přepravní soustavě,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k přepravní soustavě,

c) pravidla výměny údajů a zúčtování, c) pravidla výměny údajů a zúčtování,
d) pravidla pro oblast interoperability, d) pravidla pro oblast interoperability,

e) provozní postupy pro případ nouze, e) provozní postupy pro případ nouze,
f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity,

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity,

g) pravidla obchodování,
h) zásady průhlednosti, g) zásady průhlednosti,
i) pravidla vyrovnávání, včetně pravidel 
postupů nominace, pravidel pro 
vyrovnávací poplatky a pravidel 
provozního vyrovnávání mezi přepravními 
soustavami jejich příslušných 
provozovatelů,

h) pravidla vyrovnávání, včetně pravidel 
postupů nominace, pravidel pro 
vyrovnávací poplatky a pravidel 
provozního vyrovnávání mezi přepravními 
soustavami jejich příslušných 
provozovatelů,

j) pravidla ohledně harmonizovaných 
struktur přepravních sazeb,

i) pravidla ohledně harmonizovaných 
struktur přepravních sazeb,

k) energetická účinnost, pokud jde 
o plynárenské soustavy.

j) energetická účinnost, pokud jde 
o plynárenské soustavy.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce provozovatelů přepravních soustav by se měla omezit na „otázky sítě“. 
Provozovatelům přepravních soustav nepřísluší vypracovávat tržní kodex a „pravidla 
obchodování“. Provozovatelé přepravních soustav k tomu nejsou příslušní. Tržní kodex má 
dopad na spotřebitele. Provozovatelé přepravních soustav jsou tržními aktéry, a nemohou 
proto být současně hráčem a rozhodčím.
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Pozměňovací návrh 105
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti,

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k přepravní soustavě,

b) předpisy pro napojení a přístup 
k přepravní soustavě,

c) pravidla výměny údajů a zúčtování, c) pravidla výměny údajů a zúčtování,
d) pravidla pro oblast interoperability, d) pravidla pro oblast interoperability,

e) provozní postupy pro případ nouze, e) provozní postupy pro případ nouze,
f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity,

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity,

g) pravidla obchodování,
h) zásady průhlednosti, g) zásady průhlednosti,
i) pravidla vyrovnávání, včetně pravidel 
postupů nominace, pravidel pro 
vyrovnávací poplatky a pravidel 
provozního vyrovnávání mezi přepravními 
soustavami jejich příslušných 
provozovatelů,

h) pravidla vyrovnávání, včetně pravidel 
postupů nominace, pravidel pro 
vyrovnávací poplatky a pravidel 
provozního vyrovnávání mezi přepravními 
soustavami jejich příslušných 
provozovatelů,

j) pravidla ohledně harmonizovaných 
struktur přepravních sazeb,

i) pravidla ohledně harmonizovaných 
struktur přepravních sazeb,

k) energetická účinnost, pokud jde 
o plynárenské soustavy.

j) energetická účinnost, pokud jde 
o plynárenské soustavy.

Or. en

Odůvodnění

Navržený přístup by mohl ohrozit vytvoření skutečně konkurenčního trhu EU, což by 
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provozovatelům přepravních soustav ve skutečnosti umožnilo, aby se samoregulovaly. Tento 
pozměňovací návrh navrhuje odlišný přístup: rozsah a hloubka navržených technických 
kodexů, tzv. „strategické pokyny“, by měly být určeny ex ante Agenturou pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, než se rozběhne postup projednávání ve výborech, který by 
měl poskytnout závazné strategické pokyny, na kterých bude založena budoucí činnost 
Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav.

Pozměňovací návrh 106
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Provádění technického a tržního 
kodexu sleduje Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Výsledky tohoto sledování 
zapracuje do výroční zprávy uvedené 
v odst. 1 písm. e).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navržený přístup by mohl ohrozit vytvoření skutečně konkurenčního trhu EU, což by 
provozovatelům přepravních soustav ve skutečnosti umožnilo, aby se samoregulovaly. Tento 
pozměňovací návrh navrhuje odlišný přístup: rozsah a hloubka navržených technických 
kodexů, tzv. „strategické pokyny“, by měly být určeny ex ante Agenturou pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, než se rozběhne postup projednávání ve výborech, který by 
měl poskytnout závazné strategické pokyny, na kterých bude založena budoucí činnost 
Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav.

Pozměňovací návrh 107
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Provádění technického a tržního 
kodexu sleduje Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Výsledky tohoto sledování 
zapracuje do výroční zprávy uvedené 
v odst. 1 písm. e).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů by měla poskytnout Komisi 
oficiální poradenství v podobě strategických pokynů k Evropské síti provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav a Evropské síti provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu, které by na základě závazných strategických pokynů vypracovaly návrh 
technických kodexů. Pro kroky uvedené v odstavci 1 článku 2c, které vyžadují schválení, by se 
měl uplatnit tentýž postup. Uplatnění jiného přístupu by mohlo ohrozit vytvoření skutečně 
konkurenčního trhu EU, což by provozovatelům přepravních soustav ve skutečnosti umožnilo, 
aby se samoregulovaly.

Pozměňovací návrh 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Provádění technického a tržního 
kodexu sleduje Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Výsledky tohoto sledování 
zapracuje do výroční zprávy uvedené 
v odst. 1 písm. e).

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Sledováním uvedených pravidel kodexů nelze pověřit vlastní provozovatele přepravních 
soustav. Mělo by být povinností agentury.

Pozměňovací návrh 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Provádění technického a tržního
kodexu sleduje Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Výsledky tohoto sledování 
zapracuje do výroční zprávy uvedené 
v odst. 1 písm. e).

4. Provádění kodexů ze strany Evropské 
sítě provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu sleduje agentura.

Or. en

Odůvodnění

Za sledování a provádění kodexů by měla nést odpovědnost agentura.

Pozměňovací návrh 110
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Provádění technického a tržního 
kodexu sleduje Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu. 
Výsledky tohoto sledování zapracuje 

(4) Provádění technického a tržního 
kodexu vztahujících se k soustavě sleduje 
Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu. Výsledky tohoto 
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do výroční zprávy uvedené v odst. 1 
písm. e).

sledování zapracuje do výroční zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. e).

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění. Mělo by být jasně stanoveno, že Evropská síť provozovatelů přepravních soustav 
se bude zabývat pouze záležitostmi vztahujícími se k soustavě a nebude mít pravomoci řešit 
otázky týkající se trhu. Tyto otázky by měly řešit vnitrostátní regulační orgány.

Pozměňovací návrh 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu zveřejňuje v návaznosti na 
schválení agenturou desetiletý investiční 
plán vypracovaný pro úroveň Společenství. 
Investiční plán počítá s modelováním 
integrované sítě – s přihlédnutím 
k zařízením pro skladování a zařízením 
LNG –, vypracováváním scénářů, 
vyhodnocením přiměřenosti nabídky a 
poptávky, technickou a hospodářskou 
proveditelností plánů rozvoje a 
posouzením odolnosti soustavy. Při plnění 
těchto úkolů Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav konzultuje 
dodavatele, výrobce, provozovatele 
skladovacích zařízení, provozovatele 
zařízení LNG a příslušné spotřebitele. 
Investiční plán se opírá zejména 
o podrobný výhled poptávky po různých 
druzích využití zemního plynu, jako je 
topení, výroba energie a průmyslové 
zpracování, a o vnitrostátní investiční 
plány a o hlavní směry pro transevropské 
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energetické sítě podle rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES.

Or. en

Odůvodnění

Investiční plán vypracovaný na evropské úrovni by se měl hlavně zaměřit na přeshraniční 
přetížení plynovodních soustav a zahrnout skladování a zařízení LNG do modelování 
integrované sítě. Účastníkům trhu musí být uložena povinnost poskytovat příslušné údaje 
nezbytné pro plánování. Patří sem nejenom provozovatelé přepravních soustav, ale rovněž 
dodavatelé, provozovatelé skladovacích zařízení, výrobci a dále provozovatelé zařízení LNG. 
Je třeba vymezit úlohy a odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 112
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu zveřejňuje v návaznosti na 
schválení agenturou desetiletý investiční 
plán vypracovaný pro úroveň Společenství. 
Investiční plán počítá s modelováním 
integrované sítě s přihlédnutím 
k zařízením pro skladování a zařízením 
LNG, vypracováváním scénářů, 
vyhodnocením přiměřenosti nabídky a 
poptávky, technickou a ekonomickou 
proveditelností plánů rozvoje a 
posouzením odolnosti soustavy. Investiční 
plán se opírá zejména o vnitrostátní 
investiční plány s přihlédnutím 
k regionálním a evropským hlediskům 
týkajícím se sítě. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.
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Or. en

Odůvodnění

Navržený přístup by mohl ohrozit vytvoření skutečně konkurenčního trhu EU, což by 
provozovatelům přepravních soustav ve skutečnosti umožnilo, aby se samoregulovaly. Tento 
pozměňovací návrh navrhuje odlišný přístup: rozsah a hloubka navržených technických 
kodexů, tzv. „strategické pokyny“, by měly být určeny ex ante Agenturou pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, než se rozběhne postup projednávání ve výborech, který by 
měl poskytnout závazné strategické pokyny, na kterých bude založena budoucí činnost 
Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav.

Pozměňovací návrh 113
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu zveřejňuje v návaznosti na 
schválení agenturou desetiletý investiční 
plán vypracovaný pro úroveň Společenství. 
Investiční plán počítá s modelováním 
integrované sítě s přihlédnutím ke 
skladování a zařízením LNG, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti nabídky a poptávky, 
technickou a ekonomickou proveditelností 
plánů rozvoje a posouzením odolnosti 
soustavy. Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány 
s přihlédnutím k regionálním a evropským 
hlediskům týkajícím se sítě. Označuje 
oblasti s nedostatečnou mírou investic, 
zejména s ohledem na přeshraniční 
kapacity.

Or. en
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Odůvodnění

Měl by být učiněn obecný odkaz na regionální a evropská hlediska spíše než na hlavní směry 
pro transevropské energetické sítě podle rozhodnutí č. 1364/2006/ES. Odkaz na pravidla 
v jejich stávající podobě, obsahu a se stávajícími cíli zde není relevantní. Desetiletý plán sítě 
by v budoucnu měl nahradit hlavní směry pro transevropské energetické sítě. Investiční plány 
vypracované pro úroveň EU by se měly zejména zaměřit na přeshraniční přetížení 
plynovodních soustav a měl by zahrnovat skladování a LNG.

Pozměňovací návrh 114
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá 
s modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti nabídky a poptávky a 
posouzením odolnosti soustavy. Investiční 
plán se opírá o:

a) vnitrostátní investiční plány a o
b) hlavní směry pro transevropské 
energetické sítě podle rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES.

Pokud jde o přeshraniční propojení, opírá 
se o:
a) návrhy uživatelů sítě včetně 
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obchodníků a/nebo
b) návrhy dalších investorů jiných než 
jsou provozovatelé přepravních soustav, 
existujících v zemích které se mají 
připojit.
Vnitrostátní regulační orgány budou 
požádány, aby poskytly své stanovisko 
k veškerým návrhům, které nejsou 
zahrnuty do vnitrostátních plánů.
Investiční plán označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity 
otevřené pro přístup třetím zemím.

Desetiletý investiční plán nelze přijmout 
dříve, než bude vydáno kladné stanovisko 
agentury, a tento plán musí splňovat 
požadavky Komise.

Or. en

Odůvodnění

Vymezení desetiletého investičního plánu by se nemělo omezovat na iniciativy existujících 
provozovatelů přepravních soustav, které mohou být podmíněny jejich úhlem pohledu jako 
společností uskutečňujících přepravu nebo častým případem, kdy tyto společnosti jsou 
součástí vertikálně integrované společnosti. Měli by se také zohlednit uživatelé sítě a další 
případní investoři.

Pozměňovací návrh 115
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá 

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu zveřejňuje desetiletý plán 
rozvoje sítě. Plán splňuje následující 
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s modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti nabídky a poptávky a 
posouzením odolnosti soustavy. Investiční 
plán se opírá zejména o vnitrostátní 
investiční plány a o hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity.

podmínky:

a) počítá s modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti nabídky a poptávky a 
posouzením odolnosti soustavy,
b) opírá se o vnitrostátní investiční plány a 
o hlavní směry pro transevropské 
energetické sítě podle rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES,
c) označuje oblasti s nedostatečnou mírou 
investic, včetně nedostatečné míry investic 
do propojení určených Komisí.
Plán je konzultován s ostatními 
zúčastněnými subjekty, zejména s uživateli 
sítě.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na plán rozvoje sítě přesněji odráží očekávaný postup. Jeho úkolem je podrobně 
popsat výhledy kapacity, nabídky a poptávky a označit možný nesoulad mezi poptávanou a 
nabízenou kapacitou i případná kritická místa. Měl by být uveden požadavek na konzultace se 
zúčastněnými subjekty. Specifické investice jsou v pravomoci jednotlivých provozovatelů 
přepravní soustavy a musí vycházet z faktické poptávky na trhu definované zahajovacími 
postupy.
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Pozměňovací návrh 116
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu zveřejňuje desetiletý plán 
rozvoje sítě vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Plán rozvoje sítě počítá 
s modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti nabídky a poptávky a 
posouzením odolnosti soustavy. Plán 
rozvoje sítě se opírá zejména o vnitrostátní 
plány rozvoje sítě a o hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatky, zejména s ohledem na 
přeshraniční kapacity. Plán rozvoje sítě 
vyžaduje souhlas příslušného 
vnitrostátního regulačního orgánu.

Or. de

Odůvodnění

Provozovatelé soustavy musí dodržovat požadavky stanovené vnitrostátními regulačními 
orgány. Evropská síť provozovatelů přepravních soustav tudíž nemůže přijímat rozhodnutí, 
která jsou závazná pro jednotlivé členy. Nařízení by mělo používat tutéž terminologii jako 
směrnice o zemním plynu, v tomto případě „plán rozvoje sítě“ spíše než „investiční plán“.

Pozměňovací návrh 117
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Účelem plánu rozvoje sítě je definovat výhledy kapacitu, očekávané trendy v nabídce a 
poptávce a případná kritická místa v kapacitě. Specifické investice jsou věcí provozovatelů 
přepravní soustavy. To je v souladu s čl. 24c písm. f) pozměněné směrnice o zemním plynu 
(2003/55).

Pozměňovací návrh 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav zemního 
plynu zveřejňuje desetiletý investiční plán 
vypracovaný pro úroveň Společenství. 
Investiční plán počítá s modelováním 
integrované sítě, vypracováváním scénářů, 
vyhodnocením přiměřenosti nabídky a 

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

poptávky a posouzením odolnosti soustavy. 
Investiční plán se opírá zejména 
o vnitrostátní investiční plány a o hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity. 
Investiční plán bude doplněn studií 
o překážkách přeshraničnímu rozvoji 
soustavy v důsledku odlišností v postupech 
schvalování a uplatňované praxi.

Or. de

Odůvodnění

Aktualizace investičních plánů po třech letech by měla zajistit, aby byly k dispozici potřebné 
informace, aniž by docházelo k nadbytečné byrokracii. Navíc je třeba věnovat odpovídající 
pozornost skutečnosti, že rozvoj přeshraničních soustav je narušován rozdíly v postupech 
schvalování na vnitrostátní úrovni. K rozvoji potřebných řešení a dosažení příslušného 
zlepšení upozorňováním na osvědčené postupy je nezbytné sledovat aktuální stav.

Pozměňovací návrh 119
Danutė Budreikaitė

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity, a 
zaměřuje se na rozvoj připojení mezi 
„energetickými ostrovy“ EU 
k plynovodním sítím EU jako prioritu.

Or. lt

Odůvodnění

Zahrnutí připojení propojujícího „energetické ostrovy“ s plynovodními sítěmi EU mezi 
priority transevropských energetických sítí obzvláštního významu umožní vytvořit 
prostřednictvím regionální spolupráce vnitřní trh EU se zemním plynem a uplatňovat nařízení 
(ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k přepravním sítím zemního plynu a zároveň zajistí 
bezpečnost dodávek zemního plynu pro země EU.

Pozměňovací návrh 120
Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá 
s modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti nabídky a poptávky a 
posouzením odolnosti soustavy. Investiční 
plán se opírá zejména o vnitrostátní 
investiční plány a o hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity, a 
zahrnuje investice do propojení a další 
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nutné infrastruktury pro účinné 
obchodování a hospodářskou soutěž a 
k zajištění bezpečnosti dodávek.
Provozovatelé přepravních soustav 
vynaloží veškeré přiměřené úsilí pro 
splnění přijatého investičního plánu

Or. en

Odůvodnění

Je zcela nezbytné, aby provozovatelé přepravní soustavy budovali infrastrukturu označenou 
v investičním plánu (propojení, přeměnu zemního plynu aj.) jako nezbytný předpoklad pro 
účinné obchodování a hospodářskou soutěž a jako příspěvek k bezpečnosti dodávek. 
Vnitrostátní regulační orgán má výslovnou povinnost podle článku 24b zajistit, aby 
provozovatelé sítí měli k dispozici vhodné pobídky ke zlepšení účinnosti a posílení integrace 
trhu.

Pozměňovací návrh 121
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství. Investiční plán počítá 
s modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti nabídky a poptávky a 
posouzením odolnosti soustavy. Investiční 
plán se opírá zejména o vnitrostátní 
investiční plány a o hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES. Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacity, a 
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zahrnuje investice do propojení a další 
nutné infrastruktury pro účinné 
obchodování a hospodářskou soutěž a 
k zajištění bezpečnosti dodávek.
Provozovatelé přepravních soustav 
vynaloží veškeré přiměřené úsilí pro 
splnění přijatého investičního plánu

Or. en

Odůvodnění

Je zcela nezbytné, aby provozovatelé přepravní soustavy budovali infrastrukturu označenou 
v investičním plánu (propojení, přeměnu zemního plynu aj.) jako nezbytný předpoklad pro 
účinné obchodování a hospodářskou soutěž a jako příspěvek k bezpečnosti dodávek. 
Vnitrostátní regulační orgán má výslovnou povinnost podle článku 24b zajistit, aby 
provozovatelé sítí měli k dispozici vhodné pobídky ke zlepšení účinnosti a posílení integrace 
trhu.

Pozměňovací návrh 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Investiční plán označí oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
s ohledem na přeshraniční kapacitu. Pro 
tyto oblasti Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
definuje konkrétní investiční projekty 
které nejlépe řeší danou problematiku. Ke 
každému investičnímu projektu bude 
zpracována podrobná studie technické a 
hospodářské proveditelnosti, jež bude 
předložena agentuře.
Všechny příslušné podniky v oblasti 
zemního plynu, mimo jiné provozovatelé 
přepravních soustav, provozovatelé 
skladovacích zařízení, provozovatelé 
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distribučních soustav, podniky 
uskutečňující dodávky, obchodníci, 
výrobci a příslušní spotřebitelé zpřístupní 
v přiměřené lhůtě Evropské síti 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu na její písemnou žádost 
potřebné údaje pro vypracování 
desetiletého investičního plánu, zejména 
pokud jde o posouzení stávajících a 
potenciálních kritických míst v kapacitě.
Agentura posuzuje a schvaluje desetiletý 
investiční plán a navržené investiční 
projekty. Na základě schváleného 
investičního plánu provozovatelé 
přepravních soustav realizují označené 
investiční projekty. V případě, že 
provozovatel přepravní soustavy nesplní 
potřeby investic v přiměřené lhůtě, 
agentura může v souvislosti s danou 
investicí zahájit výběrové řízení.

Or. en

Odůvodnění

Investiční plán vypracovaný na evropské úrovni by se měl zejména zaměřit na přeshraniční 
přetížení plynovodní soustavy a zahrnout skladování a zařízení LNG do modelování 
integrované sítě. Účastníkům trhu musí být uložena povinnost poskytovat příslušné údaje 
nezbytné pro plánování. Patří sem nejenom provozovatelé přepravních soustav, ale také 
dodavatelé, provozovatelé skladovacích zařízení, výrobci a dále provozovatelé zařízení LNG. 
Je třeba vymezit úlohy a odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 123
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 

vypouští se
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poskytne Komisi na její žádost poradenství 
ohledně přijetí pokynů podle článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Navržený přístup by mohl ohrozit vytvoření skutečně konkurenčního trhu EU, což by 
provozovatelům přepravních soustav ve skutečnosti umožnilo, aby se samoregulovaly. Tento 
pozměňovací návrh navrhuje odlišný přístup: rozsah a hloubka navržených technických 
kodexů, tzv. „strategické pokyny“, by měly být určeny ex ante Agenturou pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, než se rozběhne postup projednávání ve výborech, který by 
měl poskytnout závazné strategické pokyny, na kterých bude založena budoucí činnost 
Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav.

Pozměňovací návrh 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
poskytne Komisi na její žádost poradenství 
ohledně přijetí pokynů podle článku 9.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k navrženým článkům 2e, 2ea a 2eb. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je 
přizpůsobit znění novému postupu.
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Pozměňovací návrh 125
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
poskytne Komisi na její žádost poradenství 
ohledně přijetí pokynů podle článku 9.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 6 by udělil provozovatelům přepravních soustav přímou poradenskou úlohu vůči 
Komisi ohledně přijetí pokynů. Poradenskou úlohou vůči Komisi by neměla být pověřena 
agentura. Rozdíly mezi úlohou a pravomocemi regulačních orgánů a řízeným odvětvím by se 
měly na úrovni EU řádně odrazit, a proto není vhodné, aby řízené odvětví radilo Komisi.

Pozměňovací návrh 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
poskytne Komisi na její žádost poradenství 
ohledně přijetí pokynů podle článku 9.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento text se vypouští s cílem přizpůsobit znění novému postupu, který poskytuje agentuře 
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úlohu vytvořit a přijmout, po rozsáhlých konzultacích, pokyny, které budou sloužit k dalšímu 
rozvoji tržního a technického kodexu.

Pozměňovací návrh 127
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu poskytne Komisi 
na její žádost poradenství ohledně přijetí 
pokynů podle článku 9.

6. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu za pomoci 
Evropské sítě uživatelů přepravních 
soustav zemního plynu poskytuje Komisi 
na její žádost poradenství ohledně přijetí 
pokynů podle článku 9.

Or. de

Odůvodnění

Obecně by vždy měly být konzultovány Evropská síť provozovatelů přepravních soustav a 
Evropská síť uživatelů přepravních soustav zemního plynu.

Pozměňovací návrh 128
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
poskytne Komisi na její žádost poradenství 
ohledně přijetí pokynů podle článku 9.

(6) Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
poskytne Komisi na její žádost poradenství 
ohledně změny pokynů podle článku 9.

Or. de
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Odůvodnění

Podle nařízení 1775/2005 má Komise pouze právo měnit pokyny přijaté zákonodárným 
orgánem a nikoli přijímat samotné tyto pokyny.

Pozměňovací návrh 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
poskytne Komisi na její žádost poradenství 
ohledně přijetí pokynů podle článku 9.

(6) Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
poskytne Komisi na její žádost poradenství 
ohledně změny pokynů podle článku 9.

Or. de

Odůvodnění

Změna je ve shodě se změnami navrženými v článku 9.

Pozměňovací návrh 130
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 d – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sledování prováděné agenturou Sledování prováděné agenturou a Komisí

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Agentura smí do tří měsíců podat
Evropské síti provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu stanovisko.

Agentura schvaluje dokumenty podle 
čl. 2c odst. 1 písm. a) až f), které 
vypracovala Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu.

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

Agentura sleduje provádění technického 
kodexu, desetiletého investičního plánu a 
ročního pracovního programu a výsledky 
svého sledování zapracuje do výroční 
zprávy. V případě nedodržení technického 
kodexu, desetiletého investičního plánu 
nebo ročního pracovního programu 
Evropské sítě provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu ze strany 
provozovatele přepravní soustavy 
agentura informuje Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Investoři potřebují jasný a předvídatelný regulační rámec. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby 
návrhy technického kodexu a pravidel, desetiletý investiční plán a roční pracovní program 
podléhaly schválení Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů a byly 
vypracovány bez komerčního zasahování. Provádění uvedených kodexů a pravidel by měly 
sledovat regulační orgány, tj. agentura, a nikoli sami provozovatelé přepravních soustav.
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Pozměňovací návrh 132
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu agentuře předloží 
návrh technického a tržního kodexu, návrh 
desetiletého investičního plánu a návrh 
ročního pracovního programu.

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

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

Agentura schvaluje dokumenty podle 
čl. 2c odst. 1 písm. a) až f), které 
vypracovala Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla schvalovat technický kodex a pravidla. Investoři potřebují jasný a 
předvídatelný regulační rámec. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby návrhy technického kodexu 
a pravidel, desetiletý investiční plán a roční pracovní program podléhaly přezkumu a 
schválení regulačními orgány v podobě Agentury pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů a byly vypracovány bez komerčního a politického zasahování.

Pozměňovací návrh 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 d – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Agentura smí do tří měsíců podat
Evropské síti provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu stanovisko.

Agentura schvaluje dokumenty podle 
čl. 2c odst. 1 písm. a) až f), které 
vypracovala Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu.

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

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla schvalovat technický kodex a pravidla. Investoři potřebují jasný a 
předvídatelný regulační rámec. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby návrhy technického kodexu 
a pravidel, desetiletý investiční plán a roční pracovní program podléhaly přezkumu a 
schválení Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů a byly vypracovány bez 
komerčního a politického zasahování.

Pozměňovací návrh 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 d – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu agentuře předloží 
návrh technického a tržního kodexu, 

2. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu agentuře předloží 
své stanovisko a doporučení k pokynům a 
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návrh desetiletého investičního plánu a 
návrh ročního pracovního programu, 
včetně informací o postupu konzultace.

návrh kodexů, jakož i návrhu desetiletého 
investičního plánu a návrhu ročního 
pracovního programu, včetně informací 
o souvisejícím postupu konzultace.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k navrženým článkům 2e, 2ea a 2eb. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je 
přizpůsobit znění novému postupu.

Pozměňovací návrh 135
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 d – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu agentuře předloží 
návrh technického a tržního kodexu, návrh 
desetiletého investičního plánu a návrh 
ročního pracovního programu, včetně 
informací o postupu konzultace, zamítnuté 
návrhy a odůvodnění zamítnutí.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla vědět, zda všechny návrhy byly dostatečně posouzeny.
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Pozměňovací návrh 136
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 d – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu agentuře předloží 
návrh technického a tržního kodexu, návrh 
desetiletého plánu rozvoje sítě a návrh 
ročního pracovního programu, včetně
informací o postupu konzultace.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na plán rozvoje sítě přesněji odráží očekávaný postup.

Pozměňovací návrh 137
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 d – odst. 2 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Agentura poskytne Komisi řádně 
odůvodněné stanovisko, pokud má za to, 
že v návrhu ročního pracovního programu 
nebo návrhu desetiletého investičního 
plánu není zajištěna:

a) dostatečná úroveň přeshraničního 
propojení dostupná pro přístup třetí 
strany,
b) prováděcí program v souladu se 
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stávajícími a očekávanými potřebami a
c) nediskriminace, účinná hospodářská 
soutěž a účinné fungování trhu.
Komise sdělí své rozhodnutí v těchto 
otázkách Evropské síti provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu a 
agentuře a může Evropské síti 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu uložit, aby plán doplnila 
nebo upravila, než jej znovu předloží 
agentuře.
Agentura poskytne své stanovisko 
Evropské síti provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu dříve, než dojde 
k přijetí desetiletého investičního plánu 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav. Kladné rozhodnutí Komise a 
splnění jejích požadavků je nezbytným 
předpokladem pro vydání kladného 
stanoviska Evropské síti provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu ze 
strany agentury.
Agentura sleduje plnění desetiletého 
plánu, zejména co se týče propojení. 
V případě nedodržení plánu nebo prodlení 
bez řádného důvodu může agentura 
navrhnout Komisi přijetí sankcí, jakož i 
vyzvání nových investorů, podle pokynů 
stanovených Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Není-li dostupná dostatečná kapacita pro přístup třetí strany, přispívá to obvykle 
k dominantnímu postavení stávající vertikálně integrované společnosti. Pro hospodářskou 
soutěž je navíc nezbytné načasování v souladu s očekávanými potřebami. Plán by se také 
neměl být přijmout, dokud není k dispozici kladné stanovisko agentury nebo Evropské komise.



AM\717803CS.doc 79/103 PE404.707v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 138
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura sleduje provádění 
technického kodexu, desetiletého 
investičního plánu a ročního pracovního 
programu a výsledky svého sledování 
zapracuje do výroční zprávy. V případě 
nedodržení technického kodexu, 
desetiletého investičního plánu nebo 
ročního pracovního programu Evropské 
sítě provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu ze strany provozovatele 
přepravní soustavy agentura informuje 
Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Provádění uvedeného kodexu a pravidel by měly sledovat regulační orgány, tj. agentura, a 
nikoli sami provozovatelé přepravních soustav. Pokud agentura během sledování zjistí, že 
provozovatelé přepravních soustav nebo Evropská síť provozovatelů přepravních soustav 
nedodržují technický kodex, desetiletý investiční plán a/nebo roční pracovní program, měla by 
o tom být informována Komise, která může zahájit postupy při porušení povinností.

Pozměňovací návrh 139
Nikolaos Vakalis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura sleduje provádění 
technického kodexu, desetiletého 



PE404.707v01-00 80/103 AM\717803CS.doc
Externí překlad

CS

investičního plánu a ročního pracovního 
programu a výsledky svého sledování 
zapracuje do výroční zprávy. V případě 
nedodržení technického kodexu, 
desetiletého investičního plánu nebo 
ročního pracovního programu Evropské 
sítě provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu ze strany provozovatele 
přepravní soustavy agentura informuje 
Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Provádění uvedeného kodexu a pravidel by měly sledovat regulační orgány, tj. agentura, a 
nikoli sami provozovatelé přepravních soustav. Pokud agentura během sledování zjistí, že 
provozovatelé přepravních soustav nebo Evropská síť provozovatelů přepravních soustav 
nedodržují technický kodex, desetiletý investiční plán a/nebo roční pracovní program, měla by 
o tom být informována Komise, která může zahájit postupy při porušení povinností.

Pozměňovací návrh 140
Paul Rübig

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura sleduje provádění 
technického kodexu, desetiletého 
investičního plánu a ročního pracovního 
programu a výsledky svého sledování 
zapracuje do výroční zprávy. Agentura 
informuje Komisi v případě nedodržení 
technického kodexu, desetiletého 
investičního plánu nebo ročního 
pracovního programu Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu ze strany provozovatele 
přepravní soustavy.
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Or. de

Odůvodnění

Provádění uvedeného kodexu a pravidel by měly sledovat regulační orgány, tj. agentura, a 
nikoli sami provozovatelé přepravních soustav. Pokud agentura během sledování zjistí, že 
provozovatelé přepravních soustav nebo Evropská síť provozovatelů přepravních soustav 
nedodržují technický kodex, desetiletý investiční plán a/nebo roční pracovní program, měla by 
o tom být informována Komise, která může zahájit postupy pro porušení povinnosti. 
Alternativně může být vnitrostátnímu regulačnímu orgánu uděleno právo uvalit účinné a 
odrazující sankce.

Pozměňovací návrh 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2da
Tvorba pokynů

1. Nejpozději do šesti měsíců agentura 
vytvoří návrh pokynů ke stanovení 
základních, jasných a objektivních zásad 
harmonizace trhu a technických pravidel.
2. Při přípravě těchto pokynů agentura 
provádí otevřeným a průhledným 
způsobem rozsáhlé konzultace a včas 
informuje příslušné zúčastněné subjekty.
3. Agentura na základě provedených 
konzultací dokončí návrh pokynů a návrh 
přijme. Zveřejní veškeré obdržené 
připomínky a objasní, jak byly zohledněny 
v konečném návrhu pokynů, případně 
odůvodní zamítnutí připomínek.
4. Agentura může z vlastního podnětu či 
na žádost Evropského parlamentu nebo 
Komise zahájit tentýž postup pro 
aktualizaci pokynů.
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Or. en

Odůvodnění

Pokyny by měly být vytvořeny a přijaty po rozsáhlých konzultacích ze strany agentury za 
účelem stanovení hlavních zásad pro harmonizaci pravidel. Kodexy mohou být řádně přijaty 
pouze v návaznosti na přijetí správných pokynů. Úloha Evropského parlamentu se posiluje 
tím, že Parlament má možnost zahájit revize těchto pokynů.

Pozměňovací návrh 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 2 e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vypracování a hodnocení technického a 
tržní kodexu

Tvorba technického kodexu

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

1. Nejpozději do šesti měsíců po přijetí 
pokynů podle článku 2da Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu vytvoří návrh technického 
kodexu jak stanoví čl. 2c odst. 3 a plně 
v souladu se zásadami stanovenými 
v pokynech.

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

2. Při přípravě těchto kodexů Evropská 
síť provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu zohlední technický 
posudek účastníků trhu a účastníky trhu 
včas informuje.

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářská soutěž a účinné fungování 
trhu;

3. Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
předloží návrh kodexu agentuře.

b) Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
v přiměřené lhůtě neodsouhlasila 

4. Agentura provádí otevřeným a 
průhledným způsobem rozsáhlé 
konzultace k návrhu kodexu.
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technický nebo tržní kodex pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3;
c) provozovatelé přepravní soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3 neprovádějí.

4a. Agentura na základě provedených 
konzultací dokončí návrh kodexu a návrh 
přijme. Zveřejní veškeré obdržené 
připomínky a objasní, jak byly zohledněny 
v konečném návrhu kodexu, případně 
odůvodní zamítnutí připomínek.

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

4b. Agentura může z vlastního podnětu či 
na žádost Evropské sítě provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
zahájit tentýž postup pro aktualizaci 
platného kodexu.

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 
trhu;
b) Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
v přiměřené lhůtě neodsouhlasila 
technický nebo tržní kodex pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3;
c) provozovatelé přepravní soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3 neprovádějí.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 13 odst. 2.
4. Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise přijmout a měnit pokyny, jak 
stanoví článek 8.

Or. en
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Odůvodnění

Technické kodexy by měly být vytvořeny Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav při 
řádném dodržení přijatých pokynů. Agentura po rozsáhlých konzultacích tyto kodexy dokončí 
a přijme.

Pozměňovací návrh 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 2 e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vypracování a hodnocení technického a 
tržní kodexu

Pokyny a kodexy

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

1. Komise pověří agenturu, aby 
vypracovala pokyny a přijala kodexy za 
účelem harmonizace technických a 
tržních pravidel s cílem usnadnit integraci 
trhu.

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

2. Pokyny a kodexy se mohou vztahovat 
zejména na tyto oblasti:

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářská soutěž a účinné fungování 
trhu;

a) předpisy pro oblast bezpečnosti a 
spolehlivosti;

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

b) předpisy pro napojení a přístup 
k přepravní soustavě;

c) provozovatelé přepravní soustavy c) pravidla výměny údajů a zúčtování;
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technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3 neprovádějí.
3. Komise může z vlastního podnětu nebo 
na doporučení agentury přijmout pokyny 
k oblastem uvedeným v čl. 2c odst. 3, 
pokud má za to, že:

d) pravidla pro oblast interoperability;

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

e) provozní postupy pro případ nouze;

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

f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity;

c) provozovatelé přepravní soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3 neprovádějí.

g) pravidla pro přeshraniční trhy intra-
day s harmonizovanými uzávěrkami;

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 14 odst. 2.

h) pravidla pro obchodování, zajišťující 
zejména rozvoj vedlejších trhů pro 
přeshraniční přepravní práva a 
bezpečnost přepravních práv,

4. Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise přijmout a měnit pokyny, jak 
stanoví článek 9.

i) zásady průhlednosti;

j) pravidla vyrovnávání, včetně pravidel 
pro skladování;
k) pravidla ohledně harmonizovaných 
struktur přepravních sazeb, včetně 
signalizace umístění a vnitřní 
kompenzační pravidla pro provozovatele 
přepravní soustavy;
l) energetická účinnost týkající se soustav 
zemního plynu.
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Or. en

Odůvodnění

Pokyny a kodexy by měly usnadnit rozvoj konkurenčních trhů a zajistit integraci trhu 
prostřednictvím harmonizace technických a tržních pravidel. Tato pravidla musí sloužit 
tržním zájmům optimalizací přidělování kapacity, rozvojem sdružování nebo rozdělování trhů 
day-adea, existencí přeshraničních trhů day-ahead a intra-day aj. Přísná pravidla a zásady 
by měly být stanoveny v prvé řadě v pokynech, a kodexy je poté mohou podrobněji 
rozpracovat.

Pozměňovací návrh 144
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 2 e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vypracování a hodnocení technického a 
tržní kodexu

Vypracování a hodnocení technického 
kodexu

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

1. Agentura po konzultaci se všemi 
zúčastněnými subjekty podle článku ... 
nařízení (ES) ..., kterým se zřizuje 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů, vypracuje strategické 
pokyny pro Evropskou síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 a 5. 
Agentura předloží návrh strategických 
pokynů Komisi, která je může přijmout 
regulatorním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2.

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

Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu vypracuje 
v přiměřené lhůtě návrh kodexu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 a návrh 
desetiletého investičního plánu, podle čl. 
2c odst. 5, na základě strategických 
pokynů přijatých Komisí v souladu 
s odstavcem 1. Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
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předloží agentuře ke schválení návrh 
technického kodexu a návrh desetiletého 
investičního plánu.

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářská soutěž a účinné fungování 
trhu;

Agentura schválí návrh technického 
kodexu a návrh desetiletého investičního 
plánu v souladu s článkem ... a článkem 
... nařízení, kterým se zřizuje Agentura 
pro spolupráci energetických orgánů. 
Dříve než agentura kodex a návrh 
desetiletého investičního plánu schválí, 
zajistí, aby podrobné technické kodexy a 
návrh desetiletého investičního plánu 
splňovaly strategické pokyny a aby 
zajišťovaly nediskriminaci, účinnou 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
vnitřního trhu.
2. Agentura Komisi poskytne řádně 
odůvodněné stanovisko, pokud má za to, 
že:

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

a) Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu v přiměřené lhůtě 
neodsouhlasila technický kodex pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3;

c) provozovatelé přepravní soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3 neprovádějí.

b) provozovatelé přepravní soustavy 
technický kodex pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3 neprovádějí.

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

3. Komise může na doporučení agentury 
přijmout pokyny k tržnímu kodexu.

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 
trhu;
b) Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu v 
přiměřené lhůtě neodsouhlasila technický 
nebo tržní kodex pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3;
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c) provozovatelé přepravní soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3 neprovádějí.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 14 odst. 2.

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 14 odst. 2.

4. Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise přijmout a měnit pokyny, jak 
stanoví článek 9.

4. Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise přijmout a měnit pokyny, jak 
stanoví článek 9.

Or. en

Odůvodnění

Navržený přístup by mohl ohrozit vytvoření skutečně konkurenčního trhu EU, což by 
provozovatelům přepravních soustav ve skutečnosti umožnilo, aby se samoregulovaly. Tento 
pozměňovací návrh navrhuje odlišný přístup: rozsah a hloubka navržených technických 
kodexů, tzv. „strategické pokyny“, by měly být určeny ex ante Agenturou pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů, než se rozběhne postup projednávání ve výborech, který by 
měl poskytnout závazné strategické pokyny, na kterých bude založena budoucí činnost 
Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav. Provozovatelé přepravních soustav mají 
významné zájmy, pokud jde o fungování tržních pravidel (neboť tato pravidla mají vliv na 
náklady provozovatelů přepravní soustavy), a tržní kodexy by proto neměli vypracovávat.

Pozměňovací návrh 145
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Agentura po konzultaci se všemi 
zúčastněnými subjekty podle článku 5a 
nařízení (ES) ..., kterým se zřizuje 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů, vypracuje strategické 
pokyny pro Evropskou síť provozovatelů 
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pro účinné fungování trhu. přepravních soustav zemního plynu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 a 5. 
Agentura předloží návrh strategických 
pokynů Komisi, která je může přijmout 
regulatorním postupem s kontrolou podle 
čl. 13 odst. 2.
1.a Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
vypracuje v přiměřené lhůtě návrh kodexu 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 a návrh 
desetiletého investičního plánu, podle čl. 
2c odst. 5, na základě strategických 
pokynů přijatých Komisí v souladu 
s odstavcem 1. Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
předloží agentuře ke schválení návrh 
technického kodexu a návrh desetiletého 
investičního plánu.
Agentura schválí návrh technického 
kodexu a návrh desetiletého investičního 
plánu v souladu s článkem ... a článkem 
... nařízení, kterým se zřizuje Agentura 
pro spolupráci energetických orgánů. 
Dříve než agentura kodex a návrh 
desetiletého investičního plánu schválí, 
zajistí, aby podrobné technické kodexy a 
návrh desetiletého investičního plánu byly 
v souladu se strategickými pokyny a aby 
zajišťovaly nediskriminaci, účinnou 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
vnitřního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah a hloubka navržených technických kodexů by měly být určeny ex ante. Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních orgánů by měla poskytnout Komisi oficiální 
poradenství v podobě strategických pokynů k Evropské síti provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav a Evropské síti provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu, které by na základě závazných strategických pokynů vypracovaly návrh 
technických kodexů. Návrhy kodexů by po schválení v Evropské síti provozovatelů 
přepravních soustav byly předloženy Agentuře pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů. Uplatnění jiného přístupu by mohlo ohrozit vytvoření skutečně konkurenčního trhu 
EU, což by provozovatelům přepravních soustav ve skutečnosti umožnilo, aby se 
samoregulovaly.
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Pozměňovací návrh 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Agentura, a nikoli Komise, by měla mít pravomoc vyzvat provozovatele přepravních soustav, 
aby vytvořili technický a tržní kodex.

Pozměňovací návrh 147
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 2 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Po provedení posouzení dopadů 
založeného na konzultaci s Evropskou sítí 
provozovatelů přepravních 
soustav/Evropskou sítí uživatelů 
přepravních soustav zemního plynu
agentura Komisi poskytne řádně 
odůvodněné stanovisko, pokud má za to, 
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že:

Or. de

Odůvodnění

Je zcela zásadní, aby uživatelé soustavy a provozovatelé soustavy byli vždy informováni 
o stanovisku agentury k návrhu. Agentura pro spolupráci energetických orgánů může sledovat 
pouze otázky ohledně hospodářské soutěže, které se týkají provozovatelů přepravních soustav, 
a provádět nad těmito otázkami dohled. Ostatní otázky ohledně hospodářské soutěže jsou věcí 
orgánů na ochranu hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 148
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářská soutěž a účinné fungování 
trhu;

a) Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu v přiměřené lhůtě 
neodsouhlasila technický kodex pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3;

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

provozovatelé přepravní soustavy 
technický kodex pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3, jak byl schválen agenturou 
v souladu s odstavcem 1b, neprovádějí.

c) provozovatelé přepravní soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3 neprovádějí.

Or. en
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Odůvodnění

Rozsah a hloubka navržených technických kodexů by měly být určeny ex ante. Agentura pro 
spolupráci energetických regulačních orgánů by měla poskytnout Komisi oficiální 
poradenství v podobě strategických pokynů k Evropské síti provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav a Evropské síti provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu, které by na základě závazných strategických pokynů vypracovaly návrh 
technických kodexů. Návrhy kodexů by po schválení v Evropské síti provozovatelů 
přepravních soustav byly předloženy Agentuře pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů. Uplatnění jiného přístupu by mohlo ohrozit vytvoření skutečně konkurenčního trhu 
EU, což by provozovatelům přepravních soustav ve skutečnosti umožnilo, aby se 
samoregulovaly.

Pozměňovací návrh 149
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářská soutěž a účinné fungování 
trhu;

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářská soutěž mezi provozovateli 
přepravních soustav a účinné fungování 
trhu;

Or. de

Odůvodnění

Je zcela zásadní, aby uživatelé soustavy a provozovatelé soustavy byli vždy informováni 
o stanovisku agentury k návrhu. Agentura pro spolupráci energetických orgánů může sledovat 
pouze otázky ohledně hospodářské soutěže, které se týkají provozovatelů přepravních soustav, 
a provádět nad těmito otázkami dohled. Ostatní otázky ohledně hospodářské soutěže jsou věcí 
orgánů na ochranu hospodářské soutěže.
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Pozměňovací návrh 150
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 
trhu;
b) Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
v přiměřené lhůtě neodsouhlasila 
technický nebo tržní kodex pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3;
c) provozovatelé přepravní soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3 neprovádějí.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 14 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Podle nařízení 1775/2005 má Komise právo pouze měnit pokyny přijaté legislativním 
orgánem. Tato úprava by měla zůstat beze změny, neboť pokyny se v takovém případě 
zabývají otázkami, které jsou zásadní pro odvětví, a jejichž regulace by měla být ponechána 
v odpovědnosti legislativního orgánu.
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Pozměňovací návrh 151
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise může na doporučení agentury 
přijmout pokyny k tržnímu kodexu.

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

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 14 odst. 2.

b) Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu v 
přiměřené lhůtě neodsouhlasila technický 
nebo tržní kodex pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3;
c) provozovatelé přepravní soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3 neprovádějí.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 14 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o tržní kodexy, navrhuje se, aby Komise mohla přijmout pokyny na doporučení 
agentury (odstavec 5). Provozovatelé přepravních soustav jsou provozovateli monopolní 
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infrastruktury a nejsou účastníky konkurenční části trhu. Mají však významné zájmy, pokud 
jde o fungování tržních pravidel (neboť tato pravidla mají vliv na náklady provozovatelů 
přepravní soustavy), a tržní kodexy by proto neměli vypracovávat.

Pozměňovací návrh 152
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 3 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise přijme z vlastního podnětu nebo 
na doporučení agentury pokyny k oblastem 
uvedeným v čl. 2c odst. 3, je-li nezbytné 
zajistit, aby se otázky uvedené v čl. 2c 
odst. 1 až 3 vyvíjely v souladu s cíli 
vnitřního trhu, pokud má za to, že:

Or. en

Odůvodnění

V případě, že provozovatelé přepravních soustav kodexy nepřijmou, Komise může přijmout 
závazné pokyny postupem projednávání ve výborech. V navrhované změně nařízení o zemním 
plynu byla tato možnost formulována jiným způsobem, než postupem projednávání ve 
výborech. Aby byla zajištěna maximální průhlednost pro provozovatele přepravních soustav i 
jiné zúčastněné subjekty, nesmí být pochybnost o tom, že Komise skutečně přijme závazné 
pokyny, pokud provozovatelé přepravních soustav nesplní své úkoly v oblasti regulace.

Pozměňovací návrh 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 3 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

na doporučení agentury přijmout pokyny 
k oblastem uvedeným v čl. 2c odst. 3, 
pokud má za to, že:

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit jasnou hierarchii pravomocí.

Pozměňovací návrh 154
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 3 – pododstavec -2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přijímání pokynů Komise konzultuje 
organizace zastupující uživatele sítě.

Or. en

Odůvodnění

Účinné konzultace se všemi zúčastněnými subjekty jsou nezbytné k tomu, aby bylo zajištěno, 
aby do rozhodování o fungování trhu se zemním plynem byly zahrnuty všechny relevantní 
zájmy.

Pozměňovací návrh 155
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Odůvodnění

Pravomoci udělené Komisi podle odst. 3 písm. a), b) a c) by jí umožnily, aby kontrola byla 
provedena prakticky jakýmkoli standardizovaným postupem.

Pozměňovací návrh 156
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu v přiměřené lhůtě 
neodsouhlasila technický nebo tržní kodex 
vztahující se k soustavě pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3;

Or. de

Odůvodnění

Pravomoci udělené Komisi podle odst. 3 písm. a), b) a c) by jí umožnily, aby kontrola byla 
provedena prakticky jakýmkoli standardizovaným postupem.
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Pozměňovací návrh 157
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provozovatelé přepravní soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3 neprovádějí.

c) provozovatelé přepravní soustavy 
technický nebo tržní kodex vztahující se 
k soustavě přijatý Evropskou sítí 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu pro oblasti uvedené v čl. 2c 
odst. 3 neprovádějí.

Or. de

Odůvodnění

Pravomoci udělené Komisi podle odst. 3 písm. a), b) a c) by jí umožnily, aby kontrola byla 
provedena prakticky jakýmkoli standardizovaným postupem.

Pozměňovací návrh 158
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise přijmout a měnit pokyny, jak 
stanoví článek 9.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Podle nařízení 1775/2005 má Komise právo pouze měnit pokyny přijaté legislativním 
orgánem. Tato úprava by měla zůstat beze změny, neboť pokyny se v takovém případě 
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zabývají otázkami, které jsou zásadní pro odvětví, a jejichž regulace by měla být ponechána 
v odpovědnosti legislativního orgánu.

Pozměňovací návrh 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise přijmout a měnit pokyny, jak 
stanoví článek 9.

4. Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise měnit pokyny, jak stanoví 
článek 9.

Or. de

Odůvodnění

Změna ve shodě s navrhovanou změnou k článku 9.

Pozměňovací návrh 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Komise informuje Evropský 
parlament a Radu v případě, že má 
v úmyslu přijmout pokyny podle článku 2e 
odst. 3.

Or. de
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Odůvodnění

Kroky Komise podle čl. 2e odst. 3 nařízení by naznačovaly, že síť provozovatelů přepravních 
soustav, která je financována z veřejných prostředků, neplní dostatečně svou úlohu podle 
tohoto nařízení. Parlamentu a Radě by měly být poskytnuty informace, aby mohly učinit 
nezbytné změny.

Pozměňovací návrh 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 2 e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2ea
Tvorba tržních kodexů

1. Nejpozději do šesti měsíců po přijetí 
pokynů podle článku 2da agentura vytvoří 
návrh tržních kodexů, plně v souladu se 
zásadami stanovenými v pokynech.
2. Při přípravě těchto kodexů agentura 
provádí otevřeným a průhledným 
způsobem rozsáhlé konzultace a včas 
informuje příslušné zúčastněné subjekty.
3. Agentura na základě provedených 
konzultací dokončí návrh tržních kodexů 
a návrh přijme. Zveřejní veškeré obdržené 
připomínky a objasní, jak byly zohledněny 
v konečném návrhu pokynů, případně 
odůvodní zamítnutí těchto připomínek.
4. Agentura může z vlastního podnětu či 
na žádost Evropského parlamentu nebo 
Komise zahájit tentýž postup pro 
aktualizaci platných kodexů.

Or. en

Odůvodnění

Tržní kodexy by měly být vytvořeny a přijaty po rozsáhlých konzultacích ze strany agentury. 
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Úloha Evropského parlamentu se posiluje tím, že Parlament má možnost zahájit revize těchto 
kodexů.

Pozměňovací návrh 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 2 e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2ea
Tvorba pokynů

1. Komise po konzultaci s agenturou 
stanoví roční seznam priorit, ve kterém 
určí otázky s rozhodujícím významem pro 
rozvoj vnitřního trhu se zemním plynem.
2. S ohledem na seznam priorit Komise 
pověří agenturu, aby nejdéle do šesti 
měsíců vytvořila návrh pokynů týkajících 
se stanovení základních, jasných a 
objektivních zásad harmonizace pravidel, 
jak stanoví článek 2c.
3. Při navrhování těchto pokynů agentura 
provádí otevřeným a průhledným 
způsobem rozsáhlé konzultace a včas 
informuje Evropskou síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu a jiné 
zúčastněné subjekty.
4. Agentura na základě výsledků 
konzultací dokončí návrh pokynů. 
Zveřejní veškeré obdržené připomínky, 
nejsou-li důvěrné, a objasní, jak byly 
zohledněny v konečném návrhu pokynů, 
případně odůvodní zamítnutí připomínek.
5. Komise předloží návrh pokynů výboru 
podle čl. 13 odst. 1 k jejich konečnému 
přijetí postupem podle čl. 13 odst. 2.
6. Komise může z vlastního podnětu či na 
žádost agentury zahájit tentýž postup pro 
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aktualizaci pokynů.

Or. en

Odůvodnění

Co se týče rozhodnutí o prioritách rozvoje trhu, je zásadní, aby seznam priorit byl stanoven 
Komisí po konzultaci s agenturou. Dále by k seznamu měly být navrženy pokyny za účelem 
stanovení hlavních zásad týkajících se daných otázek s cílem harmonizovat použitelná 
pravidla. Kodexy mohou být řádně vytvořeny pouze tehdy, pokud bude na vhodném základě 
stanoven seznam priorit a vytvořeny pokyny.

Pozměňovací návrh 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 2 e b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2eb
Tvorba kodexů

1. Nejpozději do šesti měsíců po přijetí 
pokynů podle článku 2ea Komise pověří 
Evropskou síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu, aby vytvořila 
návrh kodexů, plně v souladu se zásadami 
stanovenými v pokynech.
2. Při vypracování těchto kodexů 
Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu přihlédne 
k technickému posudku tržních účastníků 
a včas tržní účastníky informuje.
3 Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu předloží návrh 
kodexů agentuře.
4. Agentura konzultuje návrhy kodexů 
otevřeným a průhledným způsobem.
5. Agentura na základě provedených 
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konzultací návrh dokončí a přijme. 
Zveřejní veškeré obdržené připomínky, 
nejsou-li důvěrné, a objasní, jak byly 
zohledněny v konečném návrhu kodexů, 
případně odůvodní zamítnutí připomínek.
6. Z vlastního podnětu agentury či na 
žádost Evropské sítě provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
mohou být stejným postupem revidovány 
stávající kodexy.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k navrženému článku 2ea. Je nezbytné, aby kodexy plně splňovaly pravidla a 
zásady stanovené v pokynech. Zásadní jsou rovněž rozsáhlé konzultace a úzké zapojení 
tržních účastníků do procesu, aby bylo zajištěno, aby kodexy byly smysluplné. Aktualizace již 
existujícího kodexu kvůli technologickým změnám, zdokonaleným postupům, by se měla 
uskutečnit stejným postupem.
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