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Pozměňovací návrh 164
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2f vypouští se
Konzultace

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

Or. en
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Odůvodnění

ERGEG v současné době provádí konzultace na úrovni EU. Agentura by proto měla splnit 
tento úkol, neboť již má dobře zavedená pravidla a zkušenosti v oblasti provádění veřejných 
konzultací. Agentura kromě toho jedná v zájmu všech účastníků trhu, zatímco provozovatelé 
přepravních soustav jsou potenciální zúčastněnou stranou. Viz také související pozměňovací 
návrhy k článku 5a nařízení o ACER, bod odůvodnění 8 a čl. 2c odst. 1. nařízení o plynu.

Pozměňovací návrh 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2f vypouští se
Konzultace

1. V rámci plnění svých úkolů vede 
Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu otevřeným 
a průhledným způsobem rozsáhlé 
a včasné konzultace se všemi příslušnými 
účastníky trhu, a to zejména při 
vypracovávání technického a tržního 
kodexu a ročního pracovního programu, 
jež jsou uvedeny v čl. 2c odst. 1 a 3; 
konzultace zahrnují dodavatelské 
podniky, zákazníky, uživatele soustavy, 
provozovatele distribuční soustavy, 
provozovatele zařízení LNG 
a provozovatele skladovacího zařízení, 
včetně příslušných (odvětvových) 
sdružení, technických orgánů a platforem 
zúčastněných stran.
2. Všechny dokumenty a zápisy z jednání 
týkající se otázek uvedených v odstavci 1 
se zveřejňují.
3. Před přijetím ročního pracovního 
programu a technického a tržního kodexu 
uvedených v čl. 2c odst. 1 a 3 uvede 
Evropská síť provozovatelů přepravních 



AM\717804CS.doc 5/86 PE404.708v01-00
Externí překlad

CS

soustav zemního plynu, jaké poznatky při 
konzultacích získala a jak byly tyto 
poznatky vzaty v úvahu. Pokud poznatky 
vzaty v úvahu nebyly, uvede důvody.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 166
Umberto Guidoni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2f vypouští se
Konzultace

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 167
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 f – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V rámci plnění svých úkolů vede 
Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu otevřeným 
a průhledným způsobem rozsáhlé a včasné 
konzultace se všemi příslušnými účastníky 
trhu, a to zejména při vypracovávání 
technického a tržního kodexu a ročního 
pracovního programu, jež jsou uvedeny 
v čl. 2c odst. 1 a 3; konzultace zahrnují 
dodavatelské podniky, zákazníky, uživatele 
soustavy, provozovatele distribuční 
soustavy, provozovatele zařízení LNG 

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

včetně příslušných (odvětvových) sdružení, 
technických orgánů a platforem 
zúčastněných stran.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 168
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de
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Odůvodnění

Větší zdůraznění zapojení účastníků trhu.

Pozměňovací návrh 169
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Na účinnost konzultace mají vliv řádná pravidla a postupy. Je rovněž důležité, aby zápis 
z konzultace odrážel vklad všech účastníků i interakci ENTSO a zástupců uživatelů sítě. Proto 
musí být zápisy výslovně schváleny účastníky dříve, než je přijme ENTSO v souladu 
s ustanovením čl. 2f odst. 3.
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Pozměňovací návrh 170
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pokud se tyto konzultace týkají otázek, 
které mají vliv na prodej mezi 
provozovateli přepravních soustav, 
obchod s plynem nebo jeho přepravu, 
zohlední Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
náležitě podněty těch účastníků trhu 
a jejich příslušných průmyslových 
sdružení, kteří obvykle nabízejí a využívají 
přeshraniční přepravní kapacitu.

Or. en

Odůvodnění

Pro usnadnění rozvoje integrovanějších trhů je důležité, aby v případě, že je otázka relevantní 
pro přeshraniční přepravní kapacitu, byly přímo konzultovány názory účastníků trhu, kteří 
obvykle nabízejí nebo využívají tuto kapacitu, neboť změny pravděpodobně budou mít vliv na 
jejich podnikání.
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Pozměňovací návrh 171
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 172
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 f – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před přijetím ročního pracovního 
programu a technického a tržního kodexu 
uvedených v čl. 2c odst. 1 a 3 uvede 
Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu, jaké poznatky při 
konzultacích získala a jak byly tyto 
poznatky vzaty v úvahu. Pokud poznatky 

3. Před přijetím pokynů a kodexů uvede 
agentura, jaké poznatky při konzultacích 
získala a jak byly tyto poznatky vzaty 
v úvahu. Pokud poznatky vzaty v úvahu 
nebyly, uvede důvody.
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vzaty v úvahu nebyly, uvede důvody.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 173
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před přijetím ročního pracovního 
programu a technického a tržního kodexu 
uvedených v čl. 2c odst. 1 a 3 uvede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přepravních soustav, 
jaké poznatky při konzultacích získala 
a jak byly tyto poznatky vzaty v úvahu. 
Pokud poznatky vzaty v úvahu nebyly, 
uvede důvody.

3. Před přijetím ročního pracovního 
programu a technického a tržního kodexu, 
které se týkají soustavy, uvedených v čl. 2c 
odst. 1 a 3 uvede Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přepravních soustav, jaké poznatky při 
konzultacích získala a jak byly tyto 
poznatky vzaty v úvahu. Pokud poznatky 
vzaty v úvahu nebyly, uvede důvody.

Or. de

Odůvodnění

Také zde je potřeba omezit pravomoci Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav na 
aspekty, které se týkají sítí.
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Pozměňovací návrh 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Náklady spojené s činnostmi Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu, uvedenými v článcích 2a 
až 2h, ponese souhrnný rozpočet Evropské 
unie.

Or. de

Odůvodnění

Nově vloženými články 2a až 2h má být vytvořena nová struktura pro financování. Vzhledem 
k tomu, že připojování nových sítí probíhá na úrovni EU, je ho nutno financovat z rozpočtu 
EU. Financování prostřednictvím sazeb by neumožnilo kontrolu nákladů, a nakonec ani 
zhodnocení nové struktury.

Pozměňovací návrh 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2h vypouští se
Regionální spolupráce provozovatelů 

přepravních soustav
1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přepravních soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské 
sítě provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Zejména každé dva roky 
zveřejňují regionální investiční plán, na 
jehož základě smějí přijímat investiční 
rozhodnutí.
Regionální investiční plán nesmí být 
v rozporu s desetiletým investičním 
plánem podle čl. 2c odst. 1 písm. c).
2. Provozovatelé přepravních soustav 
podporují provozní úpravy s cílem zajistit 
optimální řízení sítě, prosazovat rozvoj 
energetických burz, přidělování 
přeshraniční kapacity prostřednictvím 
implicitních aukcí a integraci 
mechanismů vyrovnávání a vytváření 
rezerv.
3. Komise může vymezit zeměpisné oblasti, 
na něž se vztahují jednotlivé struktury 
regionální spolupráce. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
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doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2
Komise může za tímto účelem konzultovat 
Evropskou síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu a agenturu.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 177
Miloslav Ransdorf

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přepravních soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Zejména každé dva roky 
zveřejňují regionální investiční plán, na 
jehož základě smějí přijímat investiční 
rozhodnutí.

1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přepravních soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Zejména každé dva roky 
zveřejňují regionální plán rozvoje sítě, na 
jehož základě smějí přijímat investiční 
rozhodnutí.

Regionální investiční plán nesmí být 
v rozporu s desetiletým investičním
plánem podle čl. 2c odst. 1 písm. c).

Regionální plán rozvoje sítě nesmí být 
v rozporu s desetiletým plánem rozvoje sítě
podle čl. 2c odst. 1 písm. c).

Or. en
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Odůvodnění

Odkaz na plán rozvoje sítě vhodněji odráží očekávaný proces.

Pozměňovací návrh 178
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přepravních soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Zejména každé dva roky 
zveřejňují regionální investiční plán, na 
jehož základě smějí přijímat investiční 
rozhodnutí

1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přepravních soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Zejména každé dva roky 
zveřejňují regionální plán rozvoje sítě.

Regionální investiční plán nesmí být 
v rozporu s desetiletým investičním
plánem podle čl. 2c odst. 1 písm. c).

Regionální plán rozvoje sítě nesmí být 
v rozporu s desetiletým plánem rozvoje sítě
podle čl. 2c odst. 1 písm. c).

Or. de

Odůvodnění

Provozovatelé sítě jsou vázáni pokyny vnitrostátních regulačních orgánů. Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav nemůže proto přijímat závazná rozhodnutí pro jednotlivé 
členy. Nařízení by mělo používat stejné pojmy jako směrnice o plynu. Ve směrnici je používán 
pojem plánu rozvoje sítě a nikoli investičního plánu.

Pozměňovací návrh 179
Herbert Reul

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

1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přepravních soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Zejména každé dva roky 
zveřejňují regionální investiční plán, na 
jehož základě smějí přijímat investiční 
rozhodnutí.

1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přepravních soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Zejména každé dva roky 
zveřejňují regionální plán rozvoje sítě, na 
jehož základě smějí přijímat investiční 
rozhodnutí.

Regionální investiční plán nesmí být 
v rozporu s desetiletým investičním
plánem podle čl. 2c odst. 1 písm. c).

Regionální plán rozvoje sítě nesmí být 
v rozporu s desetiletým plánem rozvoje sítě
podle čl. 2c odst. 1 písm. c).

Or. de

Odůvodnění

Také zde je potřeba omezit pravomoci Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav na 
aspekty, které se týkají sítí.

Pozměňovací návrh 180
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přepravních soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Zejména každé dva roky 
zveřejňují regionální investiční plán, na 
jehož základě smějí přijímat investiční 
rozhodnutí.

1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přepravních soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Tito provozovatelé 
přepravních soustav zemního plynu 
zejména každé dva roky zveřejňují 
regionální investiční plán, na jehož základě 
smějí přijímat investiční rozhodnutí.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, kdo je odpovědný za zveřejňování investičního plánu.

Pozměňovací návrh 181
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé přepravních soustav 
společně s provozovateli center 
a skladovacích zařízení usilují v rámci své 
regionální spolupráce o vytvoření tržních 
a harmonizovaných regionálních 
vyrovnávacích režimů.

Or. en

Odůvodnění

Regionální spolupráce nezahrnuje pouze provozovatele přepravních soustav, ale také 
provozovatele zařízení LNG, center a skladovacích zařízení. Provozovatelé center hrají 
významnou úlohu při organizování regionálního vyrovnávacího trhu. Proto pokud bude 
regionální spolupráce omezena na provozovatele přepravních soustav, existuje riziko, že tyto 
části hodnotového řetězce zemního plynu nebudou náležitě zohledněny.

Pozměňovací návrh 182
Danutė Budreikaitė

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

Regionální investiční plán musí stanovit 
připojení lokalit energetických ostrovů 
k projektům plynárenských přepravních 
soustav EU.

Or. lt

Odůvodnění

Cíl zavádění regionální spolupráce spočívá také v propojení „energetických ostrovů“ EU.

Pozměňovací návrh 183
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Provozovatelé přepravních soustav 
podporují provozní úpravy s cílem zajistit
řízení kapacity, přidělování přeshraniční 
kapacity prostřednictvím průhledných 
a nediskriminačních mechanismů
a integraci vyrovnávacích mechanismů do 
přepravy plynu prostřednictvím sítí 
různých provozovatelů přepravních 
soustav v oblasti, a dále podporují rozvoj 
energetických burz. Tuto funkci může 
plnit subjekt vytvořený pro výkon jedné 
nebo více funkcí, které jsou obvykle 
přidělovány provozovateli přepravní 
soustavy, který splňuje požadavky tohoto 
nařízení.

Or. en



AM\717804CS.doc 19/86 PE404.708v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slouží k vyjasnění a k zajištění, že odpovědnost za regionální 
spolupráci nesou provozovatelé přepravní soustavy nebo srovnatelné subjekty pro účely 
plnění jedné nebo více funkcí, které jsou obvykle přidělovány provozovateli přepravní 
soustavy. Provozovatelé přepravní soustavy nesou odpovědnost za optimální řízení kapacity, 
přidělování přeshraniční kapacity a integraci vyrovnávacích mechanismů v případě, že si 
dodavatel přeje přepravit plyn prostřednictvím různých sítí.

Pozměňovací návrh 184
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Provozovatelé přepravních soustav 
podporují provozní úpravy jako doplněk 
k vytvoření regionálních nezávislých 
provozovatelů soustavy s cílem zajistit 
optimální řízení sítě, prosazovat rozvoj 
energetických burz, přidělování 
přeshraniční kapacity prostřednictvím 
implicitních aukcí a integraci 
vyrovnávacích mechanismů.

Regionální nezávislí provozovatelé 
soustavy provozují veškeré propojovací 
vedení nezávisle na svém režimu oddělení. 
Tito regionální nezávislí provozovatelé 
soustavy mohou provozovat jedno nebo 
více propojovacích vedení z týchž nebo 
různých hranic bez omezení rozsahu sítě, 
kterou provozují.

Or. en

Odůvodnění

Regionální nezávislí provozovatelé soustavy provozují nediskriminujícím způsobem 
nejcitlivější infrastruktury pro rozvoj vnitřního trhu a jsou výborným nástrojem pro 
zjednodušení obchodování na dálku.
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Pozměňovací návrh 185
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé přepravních soustav 
podporují provozní úpravy s cílem zajistit 
optimální řízení sítě, prosazovat rozvoj 
energetických burz, přidělování 

Provozovatelé přepravních soustav 
podporují provozní úpravy s cílem zajistit 
optimální řízení sítě, prosazovat rozvoj 
energetických burz, přidělování 
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přeshraniční kapacity prostřednictvím 
implicitních aukcí a integraci 
vyrovnávacích mechanismů.

přeshraniční kapacity prostřednictvím 
aukcí a integraci vyrovnávacích 
mechanismů.

Or. ro

Odůvodnění

Smyslem je zabránit výkladům omezujícím svobodnou hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 187
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Provozovatelé přepravních soustav 
maximalizují přeshraniční kapacitu, 
kterou na trhu nabízejí, a zajistí 
harmonizaci pravidel pro přidělování 
a přerušování kapacity na obou stranách 
hranice, přičemž zajistí, že tato pravidla 
nediskriminují mezi uživateli sítě.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba, aby byly přesněji vyjádřeny povinnosti provozovatelů přepravní soustavy 
maximalizovat dostupnou přeshraniční kapacitu. Provozovatelé přepravní soustavy nesmí 
v tomto procesu diskriminovat dodavatele.



PE404.708v01-00 22/86 AM\717804CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 188
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může vymezit zeměpisné oblasti, 
na něž se vztahují jednotlivé struktury 
regionální spolupráce. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2 

vypouští se

Komise může za tímto účelem konzultovat 
Evropskou síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu a agenturu.“

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2. 
Komise může za tímto účelem konzultovat 
Evropskou síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu a agenturu.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 190
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může vymezit zeměpisné 
oblasti, na něž se vztahují jednotlivé 
struktury regionální spolupráce. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2. 

3. Komise může vymezit zeměpisné 
oblasti, na něž se vztahují jednotlivé 
struktury regionální spolupráce. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2. 

Komise může za tímto účelem konzultovat
Evropskou síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu a agenturu.

Komise za tímto účelem konzultuje
Evropskou síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu, ENTSUG
a agenturu.

Or. de

Odůvodnění

ENTSO/ENTSUG jsou obecně zahrnuti do vytváření směrnic, neboť mohou přispět 
praktickými hospodářskými zkušenostmi v souvislosti ze zřizováním, provozováním 
a využíváním sítí.
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Pozměňovací návrh 191
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může vymezit zeměpisné 
oblasti, na něž se vztahují jednotlivé 
struktury regionální spolupráce. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

3. Komise může vymezit zeměpisné 
oblasti, na něž se vztahují jednotlivé 
struktury regionální spolupráce. Musí 
přitom vzít v úvahu existenci 
„energetických ostrovů“ v Unii a situaci 
těžko přístupných oblastí, ve kterých je 
nezbytné rozvinout připojení 
k plynárenské přepravní soustavě. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

Or. ro

Odůvodnění

Komise musí při vymezování zeměpisných oblastí vzít v úvahu stávající situaci přepravních 
soustav a reálné možnosti propojení, stejně jako skutečné možnosti rozvoje propojovacího 
vedení mezi těmito oblastmi.

Pozměňovací návrh 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může vymezit zeměpisné 
oblasti, na něž se vztahují jednotlivé 

3. Komise může vymezit zeměpisné 
oblasti, na něž se vztahují jednotlivé 
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struktury regionální spolupráce. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

struktury regionální spolupráce, avšak 
pouze po konzultaci členských států, které 
se nacházejí v této oblasti. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

Or. ro

Odůvodnění

Členské státy znají nejlépe své vlastní kapacity a možnosti spolupráce pro zohlednění 
stávající situace a výrobní kapacity a potřeby sousedních zemí, pokud jde o zásobování 
plynem.

Pozměňovací návrh 193
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Článek 3 odst. 1 pododstavec 1 se 
nahrazuje tímto:
1. Sazby nebo metody pro jejich výpočet, 
používané provozovateli přepravních 
soustav a provozovateli zařízení LNG
a schválené regulačními orgány podle 
čl. 25 odst. 2 směrnice 2003/55/ES, 
a rovněž sazby zveřejňované podle čl. 18 
odst. 1 uvedené směrnice jsou 
průhledné, berou v úvahu potřebu 
integrity soustavy a jejího zlepšování 
a odrážejí skutečné náklady, pokud tyto 
náklady odpovídají nákladům účinného 
provozovatele soustavy se srovnatelnou 
strukturou a jsou průhledné, včetně 
odpovídající návratnosti investic[...]. 
Sazby nebo metody pro jejich výpočet se 
používají nediskriminačním způsobem.
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Or. en

(Pozměňuje stávající čl. 3 odst. 1 nařízení č. 1775/2005)

Odůvodnění

Stávajcí ustanovení článku 3 o srovnávacích rozborech sazeb v případě existence účinné 
hospodářské soutěže mezi plynovody vedlo ve velkém počtu přepravních soustav v celé 
Evropě k sazbám, které nevycházejí z nákladů. Negativní vliv na spotřebitele plynu v podobě 
vyšších poplatků za síť nebo cen energie je těžké určit, avšak lze ho považovat za značný.

Pozměňovací návrh 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Článek 3 odst. 1 pododstavec 1 se 
nahrazuje tímto:
„1. Sazby nebo metody pro jejich 
výpočet, používané provozovateli 
přepravních soustav, provozovatelé 
zařízení LNG nebo skladovacích zařízení
a schválené regulačními orgány podle 
čl. 25 odst. 2 směrnice 2003/55/ES, 
a rovněž sazby zveřejňované podle čl. 18 
odst. 1 uvedené směrnice jsou 
průhledné, berou v úvahu potřebu 
integrity soustavy a jejího zlepšování 
a odrážejí skutečné náklady, pokud tyto 
náklady odpovídají nákladům účinného 
provozovatele soustavy se srovnatelnou 
strukturou a jsou průhledné, včetně 
odpovídající návratnosti investic[...]. 
Sazby nebo metody pro jejich výpočet se 
harmonizují a používají 
nediskriminačním způsobem.

Or. en
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(Vkládá několik slov na začátku a na konci a zároveň vypouští několik slov před koncem čl. 3 
odst. 1 pododstavce 1 nařízení č. 1775/2005)

Odůvodnění

Stávajcí ustanovení o srovnávacích rozborech sazeb v případě existence účinné hospodářské 
soutěže mezi plynovody vedlo ve velkém počtu přepravních soustav v celé Evropě k sazbám, 
které nevycházejí z nákladů. Negativní vliv na spotřebitele plynu v podobě vyšších poplatků za 
síť nebo cen energie lze považovat za značný. Proto se navrhuje stanovit přístup vycházející 
z nákladů jako jedinou metodu stanovování sazeb, která se použije na přepravní a skladovací 
služby a služby LNG.

Pozměňovací návrh 195
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Článek 3 odst. 1 pododstavec 3 se 
nahrazuje tímto:
Sazby nebo metody pro jejich výpočet 
usnadňují účinné obchodování se 
zemním plynem a hospodářskou soutěž 
a současně zabraňují křížovým dotacím 
mezi uživateli soustavy a poskytují 
podněty k investicím a k zachování nebo 
vytváření interoperability přepravních 
soustav. To by mělo pokrývat zvláštní 
regulativní přístup k novým investicím.

Or. en

(Vkládá další text do stávajícího čl. 3 odst. 1 pododstavce 3 nařízení č. 1775/2005.)

Odůvodnění

Stávajcí ustanovení článku 3 o srovnávacích rozborech sazeb v případě existence účinné 
hospodářské soutěže mezi plynovody vedlo ve velkém počtu přepravních soustav v celé 
Evropě k sazbám nepodloženým náklady. Negativní vliv na spotřebitele plynu v podobě 
vyšších poplatků za síť nebo cen energie je těžké určit, avšak lze ho považovat za značný.
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Pozměňovací návrh 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Článek 3 odst. 1 pododstavec 3 se 
nahrazuje tímto:
„Sazby nebo metody pro jejich výpočet 
usnadňují účinné obchodování se 
zemním plynem a hospodářskou soutěž 
a současně zabraňují křížovým dotacím 
mezi uživateli soustavy a poskytují 
podněty k investicím a k zachování nebo 
vytváření interoperability přepravních 
soustav. To by mělo pokrývat zvláštní 
regulativní přístup k novým investicím.“

Or. en

(Vkládá několik slov na konci čl. 3 odst. 1 pododstavce 3 nařízení č. 1775/2005)

Odůvodnění

Mělo by se uvažovat o zvláštním regulativním přístupu k novým investicím.

Pozměňovací návrh 197
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Sazby pro uživatele sítě se stanoví 
odděleně a nezávisle pro jednotlivé body 
vstupu do přepravní soustavy nebo 

„Členské státy mohou rozhodnout, že se 
sazby pro uživatele sítě stanoví odděleně 
a nezávisle pro jednotlivé body vstupu do 
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jednotlivé body výstupu z ní. Síťové
poplatky se nevypočítávají na základě 
smluvních tras.“

přepravní soustavy nebo jednotlivé body 
výstupu z ní, a že se síťové poplatky 
nevypočítávají na základě smluvních tras.“

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o stanovení sazeb za vstup a výstup by měly přijímat členské státy. Nehledě na 
pozitivní důsledek, že je možné s plynem obchodovat na větším území, mají sazby za vstup 
a výstup ve většině případů ten negativní důsledek, že náležitě neodrážejí aktuální náklady na 
přepravu. Kromě toho je nutné při stanovování sazeb za vstup a výstup zohlednit systém sazeb 
za distribuční síť, která spadá do působnost členských států.

Pozměňovací návrh 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V čl. 3 odst. 1 se doplňuje 
pododstavec 4a, který zní:
„Sazby nebo metody pro jejich výpočet se 
používají nediskriminačním a průhledným 
způsobem.“

Or. en

(V čl. 3 odst. 1 se doplňuje pododstavec 5)

Odůvodnění

Průhlednost sazeb a metod pro jejich výpočet je klíčovým předpokladem pro dobře fungující 
vnitřní trh.
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Pozměňovací návrh 199
Eugenijus Maldeikis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vkládá se nový článek 4a, který zní:
„Článek 4a
Technická spolupráce provozovatelů 
přepravních soustav s třetími zeměmi
1. Vnitrostátní regulační orgány stanoví 
technickou spolupráci provozovatelů
přepravních soustav s provozovateli 
přepravních soustav z třetích zemí.
2. Pokud vyjde najevo nesoulad s pravidly 
a kodexy přijatými agenturou, požádá ji 
vnitrostátní regulační orgán o vysvětlení.

Or. xm

Odůvodnění

Nařízení nestanoví, jak bude technicky realizována spolupráce s provozovateli přepravních 
soustav třetích zemí.

Pozměňovací návrh 200
David Martin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 4 a – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistí všem uživatelům soustavy a) zajistí všem uživatelům soustavy 
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nediskriminační nabídku služeb 
uspokojujících poptávku na trhu; zejména 
pokud provozovatel zařízení LNG nebo 
skladovacího zařízení nabízí tutéž službu 
různým zákazníkům, činí tak za 
rovnocenných smluvních podmínek;

nediskriminační nabídku služeb 
uspokojujících poptávku na trhu; zejména 
pokud provozovatel zařízení LNG nebo 
skladovacího zařízení nabízí tutéž službu 
ve stejnou dobu různým zákazníkům, činí 
tak za rovnocenných smluvních podmínek;

Or. en

Odůvodnění

Smluvní podmínky se liší v čase, takže je možné srovnávat pouze podmínky pro podobné 
služby nabízené v konkrétním časovém okamžiku.

Pozměňovací návrh 201
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 4 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Smluvní limity pro požadovanou 
minimální velikost kapacity zařízení LNG 
a skladovacího zařízení musejí být 
odůvodněny technickými omezeními 
a menším uživatelům skladovacích zařízení 
nesmějí bránit v přístupu k těmto 
skladovacím zařízením.

5. Smluvní limity pro požadovanou 
minimální velikost kapacity zařízení LNG 
a skladovacího zařízení musejí být 
odůvodněny technickými omezeními 
a menším uživatelům skladovacích zařízení 
nesmějí bránit v přístupu k těmto 
skladovacím zařízením. Podmínky týkající 
se záruk solventnosti je nutné zveřejnit 
v Úředním věstníku a sdělit Komisi 
a agentuře pro vypracování stanoviska. 
Komise a agentura vydají své stanovisko 
do 30 dnů.

Or. ro

Odůvodnění

Zásada průhlednosti a nediskriminace zaručují rovné podmínky pro všechny provozovatele 
a chrání zájmy spotřebitele.
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Pozměňovací návrh 202
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 4 a – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Provozovatelé zařízení, na které se 
vztahuje výjimka podle článku 22 
směrnice 2003/55/ES, pokud jde 
o kapacitu otevřenou pro přístup třetích 
stran a služby, které jsou tito 
provozovatelé povinni poskytovat třetím 
stranám:
a) zveřejňují potřebné informace, zejména 
údaje o používání a dostupnosti služeb, 
a to ve lhůtě odpovídající odůvodněným 
obchodním potřebám uživatelů zařízení 
LNG.
b) zveřejňují uplatňované podmínky spolu 
s technickými údaji, které uživatelé 
zařízení LNG potřebují pro účinný přístup 
k zařízením LNG.
c) nabízejí nevyužitou kapacitu zařízení 
LNG ve lhůtě odpovídající odůvodněným 
obchodním potřebám uživatelů zařízení 
LNG.

Or. en

Odůvodnění

Stávající zařízení LNG (třináct) mají, až na jednu výjimku, regulovaný přístup třetích stran. 
U nejnovějších projektů (nová zařízení nebo rozšiřování stávajících) však bylo požádáno 
o výjimku z režimu přístupu třetích stran podle článku 22 směrnice o plynu 2003/55/ES. 
Dosud nebyla zamítnuta ani jedna žádost o výjimku. Proto by se na vyjmutá zařízení, pokud 
jde o služby, které jsou povinna poskytovat třetím stranám na základě podmínek stanovených 
pro toto vynětí, měly také použít některé minimální požadavky.
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Pozměňovací návrh 203
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) V článku 5 se odst. 2 písm. a) 
nahrazuje tímto:
„a) poskytují vhodné ekonomické 
signály pro účinné maximální využití 
technické kapacity, usnadňují investice 
do nové infrastruktury a usnadňují 
přeshraniční obchod s plynem;“

Or. en

(Tento pozměňovací návrh vkládá další text do stávajícího čl. 5 odst. 2 písm. a) nařízení 
č. 1775/2005.)

Odůvodnění

Přístup k přepravní kapacitě a tím i uplatňování vhodného mechanismu přidělování kapacity 
a postupů pro řízení překročení kapacity, které zajišťují účinné využívání stávající 
infrastruktury, jsou klíčové pro rozvoj jednotného Evropského trhu s plynem. Článek 5 by měl 
být změněn tak, že zahrne přeshraniční rozměr mechanismů přidělování kapacity a postupů 
pro řízení překročení kapacity.

Pozměňovací návrh 204
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3. Provozovatelé přepravní soustavy 
provedou a zveřejní nediskriminační 
a průhledné postupy pro řízení překročení 

„3. Provozovatelé přepravní soustavy 
provedou a zveřejní nediskriminační 
a průhledné postupy pro řízení překročení 
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kapacity, které vycházejí z těchto zásad: kapacity, které usnadňují přeshraniční 
obchod s plynem a vycházejí z těchto 
zásad:

a) v případě smluvního překročení kapacity 
nabídne provozovatel přepravní soustavy 
nevyužitou kapacitu na primárním trhu 
alespoň v režimu na následující den a jako 
přerušitelnou,

a) pro zabránění smluvního překročení 
kapacity nabídne provozovatel přepravní 
soustavy nevyužitou kapacitu na 
primárním trhu alespoň v režimu na 
následující den,

b) uživatelé soustavy, kteří chtějí na 
sekundárním trhu odprodat nebo 
pronajmout jimi nevyužitou smluvní 
kapacitu, mají právo tak učinit. Členské 
státy mohou od uživatelů soustavy 
požadovat, aby tuto skutečnost oznámili 
nebo sdělili provozovateli přepravní 
soustavy.“

Or. en

Odůvodnění

Přístup k přepravní kapacitě a tím i uplatňování vhodného mechanismu přidělování kapacity 
a postupů pro řízení překročení kapacity, které zajišťují účinné využívání stávající 
infrastruktury, jsou klíčové pro rozvoj jednotného Evropského trhu s plynem. Článek 5 by měl 
být změněn tak, že zahrne přeshraniční rozměr mechanismů přidělování kapacity a postupů 
pro řízení překročení kapacity.

Pozměňovací návrh 205
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě smluvního překročení kapacity 
nabídne provozovatel přepravní soustavy 
nevyužitou kapacitu na primárním trhu 
alespoň v režimu na následující den a jako 
přerušitelnou,

a) v případě smluvního překročení kapacity 
nabídne provozovatel přepravní soustavy 
nevyužitou kapacitu na primárním trhu 
alespoň v režimu na následující den a jako 
přerušitelnou, přičemž je povinen 
dodržovat zásady nediskriminace 
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a svobodné hospodářské soutěže,

Or. ro

Odůvodnění

Zásada průhlednosti a nediskriminace zaručují rovné podmínky pro všechny provozovatele 
a chrání zájmy spotřebitele.

Pozměňovací návrh 206
Dominique Vlasto

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě smluvního překročení kapacity 
nabídne provozovatel přepravní soustavy 
nevyužitou kapacitu na primárním trhu 
alespoň v režimu na následující den a jako 
přerušitelnou,

a) v případě smluvního překročení kapacity 
nabídne provozovatel přepravní soustavy 
nevyužitou kapacitu na primárním trhu 
alespoň v režimu na následující den a jako 
přerušitelnou, pokud to nebrání 
uplatňování dlouhodobých 
dodavatelských smluv,

Or. fr

Odůvodnění

Při vypracovávání pravidel pro řízení přetížení by měly být zohledněny závazky provozovatelů 
přepravy vůči konečnému spotřebiteli a bezpečnost dodávek (existence dlouhodobých 
dodavatelských smluv).

Pozměňovací návrh 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) V článku 5 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„3a. Zůstane-li kapacita dohodnutá na 
základě stávajících smluv o přepravě 
nevyužita a dojde ke smluvnímu 
překročení kapacity, použije se odstavec 3, 
ledaže by to narušilo podmínky stávajících 
smluv o přepravě. V případě, že by to 
podmínky stávajících smluv o přepravě 
narušilo, předloží provozovatel přepravní 
soustavy po konzultaci příslušných 
orgánů uživateli sítě žádost o použití 
nevyužité kapacity na sekundárním trhu 
v souladu s odstavcem 3.“

Or. en

Odůvodnění

Znovu zavádí zrušené ustanovení nařízení č. 1775/2005.

Pozměňovací návrh 208
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

"6. Provozovatelé přepravních soustav 
pravidelně vyhodnocují tržní poptávku po 
nových investicích. Při plánování nových 
investic vyhodnotí provozovatelé 
přepravních soustav tržní poptávku.“

"6. Provozovatelé přepravních soustav 
pravidelně vyhodnocují tržní poptávku po 
nových investicích. Při plánování nových 
investic vyhodnotí provozovatelé 
přepravních soustav tržní poptávku 
a zohlední přitom kritérium bezpečnosti 
dodávek.“

Or. en
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Odůvodnění

Tržní poptávka by neměla být jediným kritériem zvažovaným při plánování nových investic. 
Bezpečnost dodávek je klíčovou otázkou, a nelze ji zajistit, pokud jsou infrastruktury určené 
pouze pro uspokojení poptávky, avšak nezohledňují například případ poruchy v přepravní 
infrastruktuře.

Pozměňovací návrh 209
Paul Rübig

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 – písm. d a (nové)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) Doplňuje se tento odstavec 6a:
„6a. V případě dlouhodobého fyzického 
překročení kapacity budou provozovatelé 
přepravní soustavy řešit přetížení tak, že 
v závislosti na tržní poptávce rozšíří 
stávající kapacity o kapacity nové. Aby 
mohli provozovatelé přepravní soustavy 
posoudit tržní poptávku, provedou postup 
typu „open season“.“

Or. de

Odůvodnění

Nový čl. 5 odst. 7 stanoví, že k povinnostem provozovatelů přepravní soustavy, pokud jde 
o řízení překročení kapacity, rovněž patří odstraňování dlouhodobých překročení kapacity 
investováním do nových infrastruktur, a to na základě tržní poptávky zjištěné postupem typu 
„open season“ (slouží ke zjišťování potřeby na trhu a případně k co neprůhlednějšímu 
a nediskriminačnímu přidělení kapacity popř. umožnění přístupu třetím stranám). 
Provozovatel přepravní soustavy je tím zavázán k provedení postupu typu „open season“.
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Pozměňovací návrh 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 – písm. d a (nové)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) Doplňuje se nový odstavec 6a, který 
zní:
„6a. V případě dlouhodobého fyzického 
překročení kapacity uplatní provozovatelé 
přepravní soustavy řízení dlouhodobého 
překročení kapacity tak, že v závislosti na 
tržní poptávce rozšíří stávající kapacity 
o kapacity nové. Aby mohli provozovatelé 
přepravní soustavy posoudit tržní 
poptávku, provedou postup typu „open 
season“.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví, že se na řízení dlouhodobého překročení kapacity 
provozovatelů přepravní soustavy vztahuje povinnost zabránit dlouhodobému překročení 
kapacity investováním do nové infrastruktury v závislosti na tržní poptávce zjištěné postupem 
typu „open season“. Provozovatelé přepravní soustavy mají povinnost provést postup typu 
„open season“.

Pozměňovací návrh 211
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 – písm. d a (nové)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) Doplňuje se nový odstavec 6a, který 
zní:
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„6a. Aby se zabránilo dlouhodobému 
fyzickému překročení kapacity, uplatní 
provozovatelé přepravní soustavy řízení 
dlouhodobého překročení kapacity tak, že 
v závislosti na tržní poptávce rozšíří 
stávající kapacity o kapacity nové.“

Or. en

(Tento pozměňovací návrh vkládá nový pododstavec do stávajícího článku 5 nařízení 
č. 1775/2005.)

Odůvodnění

Nový čl. 5 odst. 6a stanoví, že se na řízení dlouhodobého překročení kapacity provozovatelů 
přepravní soustavy vztahuje povinnost zabránit dlouhodobému překročení kapacity 
investováním do nové infrastruktury v závislosti na tržní poptávce zjištěné postupem typu 
„open season“. Provozovatelé přepravní soustavy mají povinnost provést postup typu „open 
season“.

Pozměňovací návrh 212
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 7 – písm. d b (nové)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) Vkládá se nový odstavec 6b, který zní:
„6b. vnitrostátní regulační orgány sledují 
řízení přetížení v rámci vnitrostátních 
plynárenských soustav a propojovacího 
vedení. 
Provozovatelé přepravních soustav 
předloží své postupy pro řízení přetížení, 
včetně přidělování kapacity, ke schválení 
vnitrostátním regulačním orgánům. 
Vnitrostátní regulační orgány mohou 
ještě před schválením těchto pravidel 
požadovat jejich změnu.“

Or. en
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(Tento pozměňovací návrh vkládá nový pododstavec do stávajícího článku 5 nařízení 
č. 1775/2005.)

Odůvodnění

V nařízení č. 1775/2005 by mělo být jasně stanoveno formální schválení postupů pro řízení 
přetížení regulačními orgány, aby se zajistilo jeho účinné provádění.

Pozměňovací návrh 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účastníkům trhu je dána k dispozici 
maximální kapacita skladovacího zařízení 
a zařízení LNG, s přihlédnutím k integritě 
a provozu soustavy.

1. Účastníkům trhu je dána k dispozici 
maximální kapacita skladovacího zařízení 
a zařízení LNG, s přihlédnutím k integritě 
a provozu soustavy, které jsou založeny na 
přístupu ke všem skladovacím zařízením 
zemního plynu EU, regulovaném ex-ante, 
jenž náležitě bere v úvahu geologické 
zvláštnosti skladovacích lokalit a mnohé 
funkce skladování, jako je bezpečnost 
dodávek a zjednodušení trhu.

Or. en

Odůvodnění

Regulovaný přístup ke skladování je zásadní jak pro zajištění solidarity mezi členskými státy, 
pokud jde o plyn, tak pro fungování trhu; aby bylo zajištěno průhledné a bezpečné využívání 
skladovacích kapacit v EU, zavedou regulační orgány EU ex-ante podrobná pravidla pro 
přístup k těmto skladovacím zařízením, přičemž náležitě zohlední komplexní povahu 
geologických zvláštností různých skladovacích zařízení a kompromis mezi bezpečností 
dodávek a zjednodušením trhu.
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Pozměňovací návrh 214
Dominique Vlasto

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 5 a – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření zohlední integritu dotčené 
soustavy a bezpečnost zásobování.

Or. fr

Odůvodnění

Podle zásady, kterou uznávají pokyny pro přepravní soustavy týkající se zásad řízení 
překročení kapacity, by měly být při vytváření pravidel řízení překročení kapacity zohledněny 
závazky provozovatelů přepravy vůči konečnému spotřebiteli a fyzické zvláštnosti 
infrastruktur.

Pozměňovací návrh 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Doplňuje se nový odstavec 4a, který 
zní:
4a. Pokud se provozovatel přepravní 
soustavy domnívá, že z důvodů důvěrnosti 
není oprávněn zveřejnit veškeré 
požadované údaje, požádá příslušné 
orgány o povolení omezit zveřejnění 
s ohledem na dotčený bod či body.
Příslušné orgány povolení případ od 
případu udělí nebo zamítnou a vezmou 
přitom v úvahu zejména potřebu 
respektovat obchodní tajemství a cíl 
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vytvořit soutěžní vnitřní trh s plynem. Je-li 
povolení uděleno, zveřejní se dostupná 
kapacita bez uvedení číselných údajů, 
které by byly v rozporu s důvěrností.
Povolení uvedené v tomto odstavci se 
neudělí, pokud dva nebo více uživatelů 
sítě uzavřelo smlouvu o kapacitě ve 
stejném bodě.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zavádí zrušené ustanovení nařízení č. 1775/2005.

Pozměňovací návrh 216
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) odstavec 5 se zrušuje. vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pravidlo „3 mínus“ (srov. pozměňovací návrh k čl. 6a odst. 2) je nezbytné také pro oblast sítí, 
tzn. příslušná úprava by byla musela být obsažena i v článku 6, tzn. vypuštění čl. 6 odst. 5 
stanovené Komisí je nutné provést zpětně.

Pozměňovací návrh 217
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) odstavec 5 se zrušuje. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby se pravidlo „3 mínus“ (srov. čl. 6a odst. 2) uplatnilo také pro oblast sítí. 
Vypuštění čl. 6 odst. 5 je nutné vzít zpět, neboť by mělo negativní dopady: ekonomicky citlivé 
informace by byly zpřístupněny ostatním účastníkům trhu. V oblastech s méně než třemi 
uživateli by účastníci trhu mohli sledovat nákupní a prodejní pozice a manipulovat s cenami. 
Je nezbytná vyváženost mezi průhledností a potřebami zachování důvěrnosti.

Pozměňovací návrh 218
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) odstavec 5 se zrušuje. vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Dosud platné pravidlo „3 mínus“ by mělo být zachováno. Právo každého zákazníka 
přepravního nebo skladovacího zařízení na důvěrné nakládání s jeho údaji (např. přepravní 
množství) nesmí být omezováno tak, aby se to mohlo odrazit na jeho chování na obchodním 
trhu. Provozovatel přepravní soustavy musí zajistit, aby údaje, které takové informace 
obsahují, byly vždy dány k dispozici příslušnému regulačnímu orgánu.
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Pozměňovací návrh 219
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
Uživatelé sítě mohou provozovatele 
přepravní soustavy z důvodu zachování 
důvěrnosti vyzvat, aby tyto údaje podle 
první věty nezveřejňovali, neboť jejich 
zveřejněním by bylo porušeno podnikové 
a obchodní tajemství uživatelů sítě. V tom 
případě si provozovatel přepravní soustavy 
vyžádá od příslušných orgánů povolení, 
aby omezil zveřejnění s ohledem na daný 
bod či dané body,
Příslušný orgán uděluje či zamítá 
povolení případ od případu, přičemž 
bere v úvahu zejména potřebu 
oprávněné ochrany obchodního 
tajemství a veřejný zájem na zveřejnění. 
Je-li povolení uděleno, zveřejní se 
dostupná kapacita bez uvedení těch 
číselných hodnot, kterými by se porušilo 
zachování důvěrnosti.
Povolení podle tohoto odstavce se 
neudělí, pokud ve stejném bodě mají 
smluvní kapacitu tři nebo více uživatelů 
soustavy.

Or. de

Odůvodnění

Dosud platné pravidlo „3 mínus“ by mělo být zachováno. Právo každého zákazníka 
přepravního nebo skladovacího zařízení na důvěrné nakládání s jeho údaji (např. přepravní 
množství) nesmí být omezováno tak, aby se to mohlo odrazit na jeho chování na obchodním 
trhu. Provozovatel přepravní soustavy musí zajistit, aby údaje, které takové informace 
obsahují, byly vždy dány k dispozici příslušnému regulačnímu orgánu.
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Pozměňovací návrh 220
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
Uživatelé sítě mohou provozovatele 
přepravní soustavy z důvodu zachování 
důvěrnosti vyzvat, aby tyto údaje podle 
čl. 6 odst. 6 nezveřejňovali, neboť jejich 
zveřejněním by bylo porušeno podnikové 
a obchodní tajemství uživatelů sítě. V tom 
případě požádá provozovatel přepravní 
soustavy příslušný orgán, aby schválil 
omezení zveřejnění pro dotčený bod nebo 
body,
Příslušný orgán uděluje či zamítá 
povolení případ od případu, přičemž bere 
v úvahu zejména potřebu oprávněné 
ochrany obchodního tajemství a veřejný 
zájem na zveřejnění. Je-li povolení 
uděleno, zveřejní se dostupná kapacita 
bez uvedení těch číselných hodnot, 
kterými by se porušilo zachování 
důvěrnosti.
Povolení podle tohoto odstavce se 
neudělí, pokud ve stejném bodě mají 
smluvní kapacitu tři nebo více uživatelů 
soustavy.

Or. de

Odůvodnění

Vypuštění pravidla „3 mínus“ obsaženého v článku 5 by mělo negativní dopady, neboť by 
ekonomicky citlivé informace o uživatelích sítě byly zpřístupněny ostatním účastníkům 
trhu/konkurenci. V oblastech s méně než třemi uživateli by účastníci trhu mohli sledovat 
nákupní a prodejní pozice těchto uživatelů a manipulovat s cenami. Tržní ceny by mohly být 
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manipulovány prostřednictvím ukončení prodejů plynu v okamžiku, kdy účastníci trhu projeví 
největší poptávku po plynu.

Pozměňovací návrh 221
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„7. Provozovatelé přepravních soustav 
zveřejňují předběžné a následné 
informace o nabídce a poptávce 
vycházející z nominací, výhledů 
a realizovaných toků do soustavy a z ní. 
Zveřejňované informace jsou stejně 
podrobné jako informace dostupné 
provozovateli přepravní soustavy.

„7. Uživatelé sítě mohou požádat 
provozovatele přepravní soustavy, aby 
o těchto údajích zachoval mlčenlivost, 
pokud se domnívají, že tyto údaje porušují 
provozní a obchodní tajemství. V takovém 
případě provozovatel přepravní soustavy 
požádá příslušný orgán o povolení omezit 
zveřejnění s ohledem na dotčené body či 
bod.

Provozovatelé přepravních soustav 
zveřejňují přijímaná opatření, jakož 
i náklady vzniklé a příjmy vytvořené při 
vyrovnávání soustavy.

Příslušné orgány povolení případ od 
případu udělí nebo zamítnou. Je-li 
povolení uděleno, zveřejní se dostupná 
kapacita bez uvedení číselných údajů, 
které by byly v rozporu s důvěrností. 

Dotčení účastníci trhu poskytují 
provozovatelům přepravních soustav 
údaje podle tohoto článku.“

Povolení uvedené v tomto odstavci se 
neudělí, pokud tři nebo více uživatelů sítě 
uzavřelo smlouvu o kapacitě ve stejném 
bodě.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Provozovatelé přepravních soustav 
zveřejňují předběžné a následné informace 
o nabídce a poptávce vycházející 
z nominací, výhledů a realizovaných toků 
do soustavy a z ní. Zveřejňované informace 
jsou stejně podrobné jako informace 
dostupné provozovateli přepravní soustavy.

7. Provozovatelé přepravních soustav 
zveřejňují předběžné a následné relevantní
informace o nabídce a poptávce 
vycházející z nominací, výhledů 
a realizovaných toků do soustavy a z ní. 
Zveřejňované informace jsou stejně 
podrobné jako informace dostupné 
provozovateli přepravní soustavy, pokud 
tím nejsou dotčena žádná legitimní 
obchodní tajemství.

Provozovatelé přepravních soustav 
zveřejňují přijímaná opatření, jakož 
i náklady vzniklé a příjmy vytvořené při 
vyrovnávání soustavy.

Provozovatelé přepravních soustav 
příslušnému regulačnímu orgánu
zveřejňují přijímaná opatření, jakož 
i náklady vzniklé a příjmy vytvořené při 
vyrovnávání soustavy.

Dotčení účastníci trhu poskytují 
provozovatelům přepravních soustav údaje 
podle tohoto článku.

Dotčení účastníci trhu poskytují 
provozovatelům přepravních soustav údaje 
podle tohoto článku.

Or. de

Odůvodnění

Dosud platné pravidlo „3 mínus“ by mělo být zachováno. Právo každého zákazníka 
přepravního nebo skladovacího zařízení na důvěrné nakládání s jeho údaji (např. přepravní 
množství) nesmí být omezováno tak, aby se to mohlo odrazit na jeho chování na obchodním 
trhu. Provozovatel přepravní soustavy musí zajistit, aby údaje, které takové informace 
obsahují, byly vždy dány k dispozici příslušnému regulačnímu orgánu.

Pozměňovací návrh 223
Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„7. Provozovatelé přepravních soustav 
zveřejňují předběžné a následné informace 

„7. Provozovatelé přepravních soustav 
zveřejňují předběžné a následné informace 
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o nabídce a poptávce vycházející 
z nominací, výhledů a realizovaných toků 
do soustavy a z ní. Zveřejňované informace 
jsou stejně podrobné jako informace 
dostupné provozovateli přepravní soustavy.

o nabídce a poptávce vycházející 
z nominací, výhledů a realizovaných toků 
do soustavy a z ní. Zveřejňované informace 
jsou stejně podrobné jako informace 
dostupné provozovateli přepravní soustavy.

Provozovatelé přepravních soustav 
zveřejňují přijímaná opatření, jakož 
i náklady vzniklé a příjmy vytvořené při 
vyrovnávání soustavy.

Provozovatelé přepravních soustav 
uchovávají pro potřebu vnitrostátního 
regulačního orgánu přijímaná opatření, 
jakož i náklady vzniklé a příjmy vytvořené 
při vyrovnávání soustavy.

Dotčení účastníci trhu poskytují 
provozovatelům přepravních soustav údaje 
podle tohoto článku.“

Dotčení účastníci trhu poskytují 
provozovatelům přepravních soustav údaje 
podle tohoto článku.“

Or. en

Odůvodnění

Tyto informace mají z obchodního hlediska citlivou povahu a mohly by pro provozovatele 
přepravní soustavy znamenat znevýhodnění na trhu.

Pozměňovací návrh 224
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„7. Provozovatelé přepravních soustav 
zveřejňují předběžné a následné informace 
o nabídce a poptávce vycházející 
z nominací, výhledů a realizovaných toků 
do soustavy a z ní. Zveřejňované informace 
jsou stejně podrobné jako informace 
dostupné provozovateli přepravní soustavy.

„7. Provozovatelé přepravních soustav 
zveřejňují následné informace o nabídce 
a poptávce vycházející z realizovaných 
toků do soustavy a z ní. Zveřejňované 
informace jsou stejně podrobné jako 
informace dostupné provozovateli 
přepravní soustavy.

Or. en
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Odůvodnění

Následné informace jsou užitečné pro porozumnění trhu a cenovým pohybům a měly by být 
zveřejňovány. Provozovatelé přepravních soustavy by však neměli mít povinnost zveřejňovat 
předběžné informace, tj. výhledy, pokud jde o rozsah dodávek zemního plynu spotřebitelům 
nebo velikost jejich poptávky. To by například odkrylo obchodní postavení velkých 
spotřebitelů, kteří jsou přímo připojeni k plynárenské přepravní soustavě.

Pozměňovací návrh 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„7. Provozovatelé přepravních soustav 
zveřejňují předběžné a následné 
informace o nabídce a poptávce 
vycházející z nominací, výhledů 
a realizovaných toků do soustavy a z ní.
Zveřejňované informace jsou stejně 
podrobné jako informace dostupné 
provozovateli přepravní soustavy.

„7. Provozovatelé přepravních soustav 
zveřejňují každý den, a pokud nastanou 
změny, v reálném čase, předběžné 
informace o číselných údajích pro každý 
relevantní bod vstupu a výstupu, které se 
týkají:

a) maximální technicky dostupné 
kapacity,
b) obchodně dostupné a rezervované 
(nebo smluvní) kapacity,
c) plán údržby a přerušení dodávek.
Každý provozovatel přepravní soustavy 
zveřejní informace o číselných údajích 
pro každý relevantní bod vstupu 
a výstupu, které se týkají:
a) následných denních toků plynu, včetně 
jejich přerušení, a to nejpozději jeden po 
uplynutí příslušného plynárenského dne,
b) historických denních toků plynu, 
včetně jejich přerušení, za uplynulých 
[deset let], a to průběžným způsobem,
c) následně každého relevantního 
dodavatele a informací o denních 
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přídělech, a to nejpozději jeden po 
uplynutí příslušného plynárenského dne,
Každý provozovatel přepravní soustavy 
zveřejní informace o číselných údajích 
pro každý propojovací bod, které se týkají: 
a) následných úhrnných denní toků 
plynu, a to nejpozději jeden po uplynutí 
příslušného plynárenského dne,
b) historických úhrnných denních toků 
plynu za uplynulých [deset let], a to 
průběžným způsobem,
Každý provozovatel přepravní soustavy 
zveřejní předběžné číselné údaje 
o denních výhledech úhrnné poptávky pro 
příslušnou vyrovnávací oblast, a to 
nejpozději na začátku předchozího 
příslušného plynárenského dne. 
Každý provozovatel přepravy zveřejní 
v reálném čase vyrovnávací poplatky za 
každé relevantní vyrovnávací období.
Každý provozovatel přepravní soustavy 
poskytne každému relevantnímu 
dodavateli v každém vyrovnávacím období 
předběžné údaje o vyrovnávání 
a nákladech, a to nejpozději jeden měsíc 
od uplynutí vyrovnávacího období, 
přičemž konečné údaje poskytne do tří 
měsíců, avšak nejpozději jeden rok od 
uplynutí vyrovnávacího období.
Každý provozovatel přepravní soustavy 
následně, nejpozději však jeden den od 
uplynutí příslušného plynárenského dne, 
zveřejní informace o úhrnném denním 
skladování v potrubí (včetně historických 
informací za posledních [10] let)
Každý provozovatel přepravní soustavy 
předběžně zveřejní výhled úhrnného 
denního skladování v potrubí pro konec 
každého příslušného plynárenského dne.
Každý provozovatel přepravní soustavy 
zveřejní způsob výpočtu vyrovnávacích 
množství a poplatků. Provozovatelé 
přepravní soustavy provedou v případě 
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jakýchkoli změn relevantních informací 
urychlené aktualizace. 
Každý provozovatel přepravní soustavy 
zveřejní informace o základu pro 
vyhlašování nouzových dodávek, včetně 
příslušných postupů. Provozovatelé 
přepravní soustavy provedou v případě 
jakýchkoli změn relevantních informací 
urychlené aktualizace.
Každý provozovatel přepravní soustavy 
zveřejní úplnou specifikaci parametrů 
kvality plynu, která se použije na 
soustavu, a postupy a pravidla (včetně 
souvisejících nákladů) pro zacházení 
s veškerým plynem, který nespadá do 
specifikovaných parametrů. Provozovatelé 
přepravní soustavy provedou v případě 
jakýchkoli změn relevantních informací 
urychlené aktualizace.
Každý provozovatel přepravní soustavy 
zveřejní následně informace o skutečných 
denních naměřených hodnotách, pokud 
jde o klíčové parametry kvality plynu, a to 
nejpozději tři dny od uplynutí příslušného 
plynárenského dne.
Každý provozovatel přepravní soustavy 
zveřejní veškeré smlouvy o provozním 
vyrovnávání a propojovací smlouvy (nebo 
jiné podobné smlouvy), které obsahují 
ustanovení týkající se přidělování toků 
plynu (včetně použitých metod) 
a související informace. Provozovatelé 
přepravní soustavy provedou v případě 
jakýchkoli změn relevantních informací 
urychlené aktualizace.
Každý provozovatel přepravní soustavy 
provozuje bezpečný internetový systém 
rezervace kapacity a nominace pro 
uživatele sítě.
Podmínky nastíněné v tomto odstavci 
budou plněny bez dodatečných nákladů 
na internetovém, uživatelsky příjemném 
a průhledném základě, přístupném pro 
všechny uživatele sítě (včetně 
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potenciálních).

Or. en

Odůvodnění

Požadavky průhlednosti uvedené v navrhovaných pozměňovacích návrzích představují 
minimální požadavky nezbytné pro podporu a rozvoj efektivního a účinného trhu s plynem 
EU, a proto by provozovatelům přepravní soustavy měly být uloženy právní povinnosti, aby 
bylo zajištěno, že informace budou dostupné na trhu. Stávající požadavky průhlednosti nejsou 
dostatečně normativní a nepokrývají všechny informace, které vyžaduje trh.

Pozměňovací návrh 226
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U poskytovaných služeb každý 
provozovatel zařízení LNG a skladovacích 
zařízení pravidelně, průběžně, 
srozumitelným a standardizovaným 
způsobem zveřejňuje číselné údaje 
o smluvní a dostupné kapacitě 
skladovacích zařízení a zařízení LNG.

2. U poskytovaných služeb každý 
provozovatel zařízení LNG a skladovacích 
zařízení pravidelně, průběžně, 
srozumitelným a standardizovaným 
způsobem zveřejňuje číselné údaje 
o smluvní a dostupné kapacitě 
skladovacích zařízení a zařízení LNG, 
pokud smlouvu o kapacitě uzavřeli tři 
nebo více uživatelů.

Or. en

Odůvodnění

Pravidlo „3 mínus“ je nutné uplatnit na ochranu účastníků trhu, kteří mohou sledovat 
nákupní a prodejní pozice a manipulovat tak s cenami. V případě zapojení tří a více uživatelů 
je nutné informace zveřejnit.
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Pozměňovací návrh 227
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U poskytovaných služeb každý 
provozovatel zařízení LNG a skladovacích 
zařízení pravidelně, průběžně, 
srozumitelným a standardizovaným 
způsobem zveřejňuje číselné údaje 
o smluvní a dostupné kapacitě 
skladovacích zařízení a zařízení LNG.

2. U poskytovaných služeb každý 
provozovatel zařízení LNG a skladovacích 
zařízení pravidelně, průběžně, 
srozumitelným a standardizovaným 
způsobem zveřejňuje číselné údaje 
o smluvní a dostupné kapacitě 
skladovacích zařízení a zařízení LNG, 
pokud smlouvu o kapacitě uzavřeli tři 
nebo více uživatelů.

Or. de

Odůvodnění

Údaje by měly být obecně zveřejňovány pouze tehdy, pokud je splněno pravidlo „3 mínus“. 
Srov. odůvodnění k čl. 6 odst. 7 (nový).

Pozměňovací návrh 228
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U poskytovaných služeb každý 
provozovatel zařízení LNG a skladovacích 
zařízení pravidelně, průběžně, 
srozumitelným a standardizovaným 
způsobem zveřejňuje číselné údaje 
o smluvní a dostupné kapacitě 
skladovacích zařízení a zařízení LNG.

2. U poskytovaných služeb každý 
provozovatel zařízení LNG a skladovacích 
zařízení pravidelně, průběžně, 
srozumitelným a standardizovaným 
způsobem zveřejňuje číselné údaje 
o smluvní a dostupné kapacitě 
skladovacích zařízení a zařízení LNG, 
pokud smlouvu o kapacitě uzavřeli tři 
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nebo více uživatelů.

Or. de

Odůvodnění

Dosud platné pravidlo „3 mínus“ by mělo být zachováno. Právo každého zákazníka 
přepravního a skladovacího zařízení na důvěrné nakládání s jeho údaji (např. s jeho 
přepravním množstvím) nesmí být omezováno tak, aby se to mohlo odrazit na jeho chování na 
obchodním trhu. Provozovatel přepravní soustavy musí zajistit, aby údaje, které takové 
informace obsahují, byly vždy dány k dispozici příslušnému regulačnímu orgánu.

Pozměňovací návrh 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U poskytovaných služeb každý 
provozovatel zařízení LNG a skladovacích 
zařízení pravidelně, průběžně, 
srozumitelným a standardizovaným 
způsobem zveřejňuje číselné údaje 
o smluvní a dostupné kapacitě 
skladovacích zařízení a zařízení LNG.

2. U poskytovaných služeb každý 
provozovatel zařízení LNG a skladovacích 
zařízení pravidelně, průběžně, 
srozumitelným a standardizovaným 
způsobem zveřejňuje číselné údaje 
o smluvní a dostupné kapacitě 
skladovacích zařízení a zařízení LNG, 
pokud smlouvu o kapacitě uzavřeli tři 
nebo více uživatelů.

Or. de

Odůvodnění

Zveřejnění těchto údajů by mělo být povoleno pouze tehdy, pokud kapacitu využívají tři nebo 
více uživatelů. Jinak by mohlo být vzhledem k možným dopadům ohroženo provozní tajemství.
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Pozměňovací návrh 230
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všichni provozovatelé zařízení LNG 
a skladovacích zařízení zveřejňují
množství zemního plynu v každém 
skladovacím zařízení nebo zařízení LNG, 
vtláčení a těžby a dostupnou kapacitu 
skladovacího zařízení a zařízení LNG, 
včetně zařízení, k nimž třetí strany nemají 
přístup. Tyto informace se rovněž sdělují 
provozovatelům přepravních soustav, kteří 
je zveřejňují v souhrnné podobě pro 
soustavu nebo podsoustavu, jež jsou 
vymezeny podle významných bodů. Tyto 
informace se aktualizují alespoň jednou 
denně.

4. Pokud smlouvu o kapacitě uzavřeli tři 
nebo více uživatelů, zveřejňují všichni
provozovatelé zařízení LNG 
a skladovacích zařízení množství zemního 
plynu v každém skladovacím zařízení nebo 
zařízení LNG, vtláčení a těžby a dostupnou 
kapacitu skladovacího zařízení a zařízení 
LNG, včetně zařízení, k nimž třetí strany 
nemají přístup. Tyto informace se rovněž 
sdělují provozovatelům přepravních 
soustav, kteří je zveřejňují v souhrnné 
podobě pro soustavu nebo podsoustavu, jež 
jsou vymezeny podle významných bodů. 
Tyto informace se aktualizují alespoň 
jednou denně.

Or. de

Odůvodnění

Dosud platné pravidlo „3 mínus“ by mělo být zachováno. Právo každého zákazníka 
přepravního a skladovacího zařízení na důvěrné nakládání s jeho údaji (např. s jeho 
přepravním množstvím) nesmí být omezováno tak, aby se to mohlo odrazit na jeho chování na 
obchodním trhu. Provozovatel přepravní soustavy musí zajistit, aby údaje, které takové 
informace obsahují, byly vždy dány k dispozici příslušnému regulačnímu orgánu.

Pozměňovací návrh 231
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všichni provozovatelé zařízení LNG 
a skladovacích zařízení zveřejňují
množství zemního plynu v každém 
skladovacím zařízení nebo zařízení LNG, 
vtláčení a těžby a dostupnou kapacitu 
skladovacího zařízení a zařízení LNG, 
včetně zařízení, k nimž třetí strany nemají 
přístup. Tyto informace se rovněž sdělují 
provozovatelům přepravních soustav, kteří 
je zveřejňují v souhrnné podobě pro 
soustavu nebo podsoustavu, jež jsou 
vymezeny podle významných bodů. Tyto 
informace se aktualizují alespoň jednou 
denně.

4. Pokud smlouvu o kapacitě uzavřeli tři 
nebo více uživatelů, zveřejňují všichni
provozovatelé zařízení LNG 
a skladovacích zařízení množství zemního 
plynu v každém skladovacím zařízení nebo 
zařízení LNG, vtláčení a těžby a dostupnou 
kapacitu skladovacího zařízení a zařízení 
LNG, včetně zařízení, k nimž třetí strany 
nemají přístup. Tyto informace se rovněž 
sdělují provozovatelům přepravních 
soustav, kteří je zveřejňují v souhrnné 
podobě pro soustavu nebo podsoustavu, jež 
jsou vymezeny podle významných bodů.
Tyto informace se aktualizují alespoň 
jednou denně.

Or. de

Odůvodnění

Údaje by měly být obecně zveřejňovány pouze tehdy, pokud je splněno pravidlo „3 mínus“. 
Srov. odůvodnění k čl. 6 odst. 7 (nový). 

Pozměňovací návrh 232
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všichni provozovatelé zařízení LNG 
a skladovacích zařízení zveřejňují
množství zemního plynu v každém 
skladovacím zařízení nebo zařízení LNG, 
vtláčení a těžby a dostupnou kapacitu 
skladovacího zařízení a zařízení LNG, 
včetně zařízení, k nimž třetí strany nemají 
přístup. Tyto informace se rovněž sdělují 
provozovatelům přepravních soustav, kteří 

4. Pokud smlouvu o kapacitě uzavřeli tři 
nebo více uživatelů, zveřejňují všichni
provozovatelé zařízení LNG 
a skladovacích zařízení množství zemního 
plynu v každém skladovacím zařízení nebo 
zařízení LNG, vtláčení a těžby a dostupnou 
kapacitu skladovacího zařízení a zařízení 
LNG, včetně zařízení, k nimž třetí strany 
nemají přístup. Tyto informace se rovněž 
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je zveřejňují v souhrnné podobě pro 
soustavu nebo podsoustavu, jež jsou 
vymezeny podle významných bodů. Tyto 
informace se aktualizují alespoň jednou 
denně.

sdělují provozovatelům přepravních 
soustav, kteří je zveřejňují v souhrnné 
podobě pro soustavu nebo podsoustavu, jež 
jsou vymezeny podle významných bodů. 
Tyto informace se aktualizují alespoň 
jednou denně.

Or. en

Odůvodnění

Pravidlo „3 mínus“ je nutné uplatnit na ochranu účastníků trhu, kteří mohou sledovat 
nákupní a prodejní pozice a manipulovat tak s cenami. V případě zapojení tří a více uživatelů 
je nutné informace zveřejnit.

Pozměňovací návrh 233
Dominique Vlasto

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všichni provozovatelé zařízení LNG 
a skladovacích zařízení zveřejňují 
množství zemního plynu v každém 
skladovacím zařízení nebo zařízení LNG, 
vtláčení a těžby a dostupnou kapacitu 
skladovacího zařízení a zařízení LNG, 
včetně zařízení, k nimž třetí strany nemají 
přístup. Tyto informace se rovněž sdělují 
provozovatelům přepravních soustav, kteří 
je zveřejňují v souhrnné podobě pro 
soustavu nebo podsoustavu, jež jsou 
vymezeny podle významných bodů. Tyto 
informace se aktualizují alespoň jednou 
denně.

4. Všichni provozovatelé zařízení LNG 
a skladovacích zařízení zveřejňují 
množství zemního plynu v každém 
skladovacím zařízení nebo skupině 
skladovacích zařízení v téže vyrovnávací 
oblasti nebo zařízení LNG, vtláčení a těžby 
a dostupnou kapacitu skladovacího zařízení 
a zařízení LNG, včetně zařízení, k nimž 
třetí strany nemají přístup. Tyto informace 
se rovněž sdělují provozovatelům 
přepravních soustav, kteří je zveřejňují 
v souhrnné podobě pro soustavu nebo 
podsoustavu, jež jsou vymezeny podle 
významných bodů. Tyto informace se 
aktualizují alespoň jednou denně.

Or. fr
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Odůvodnění

Provozovatelé skladovacích zařízení mohou své kapacity prodávat jako jednotlivé zařízení 
nebo jako skupinu zařízení. V posléze uvedeném případě není zveřejňování údajů „pro 
jednotlivá zařízení“ relevantní pro uživatele skladování. Tento princip převzaly GGPSSO: 
zveřejňování pro jednotlivá zařízení nebo skupinu zařízení. Kromě toho, pokud by bylo 
povoleno pouze zveřejňování pro jednotlivá zařízení, bylo by tím povzbuzováno krátkodobé 
obchodní chování (arbitráž, spekulace).

Pozměňovací návrh 234
David Martin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všichni provozovatelé zařízení LNG 
a skladovacích zařízení zveřejňují 
množství zemního plynu v každém 
skladovacím zařízení nebo zařízení LNG, 
vtláčení a těžby a dostupnou kapacitu 
skladovacího zařízení a zařízení LNG, 
včetně zařízení, k nimž třetí strany nemají 
přístup. Tyto informace se rovněž sdělují 
provozovatelům přepravních soustav, kteří
je zveřejňují v souhrnné podobě pro 
soustavu nebo podsoustavu, jež jsou 
vymezeny podle významných bodů. Tyto 
informace se aktualizují alespoň jednou 
denně.

4. Všichni provozovatelé zařízení LNG 
a skladovacích zařízení sdělí provozovateli 
přepravní soustavy množství zemního 
plynu v každém skladovacím zařízení nebo 
zařízení LNG, vtláčení a těžby a dostupnou 
kapacitu skladovacího zařízení a zařízení 
LNG, včetně zařízení, k nimž třetí strany 
nemají přístup. Provozovatelé přepravních 
soustav tyto informace zveřejňují 
v souhrnné podobě pro soustavu nebo 
podsoustavu, jež jsou vymezeny podle 
významných bodů. Tyto informace se 
aktualizují alespoň jednou denně.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je nutno zveřejňovat informace pouze v souhrnné podobě (což jsou informace 
požadované trhem), potom je nesystémové požadovat, aby provozovatelé zařízení LNG 
a skladovacích zařízení zveřejňovali tyto informace pro každé zařízení.
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Pozměňovací návrh 235
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aby byly zajištěny průhledné, 
objektivní a nediskriminační sazby 
a usnadněno účinné využívání 
infrastruktury, zveřejní provozovatelé 
zařízení LNG a skladovacích zařízení 
nebo příslušné vnitrostátní regulační 
orgány v přiměřené a dostatečně míře 
podrobné informace o stanovování, 
metodách a struktuře sazeb za 
infrastrukturu s regulovaným přístupem 
třetích stran. Provozovatelé přepravních 
soustav předloží své postupy pro řízení 
přetížení, včetně přidělování kapacity, ke 
schválení regulačním orgánům. 
Regulační orgány mohou ještě před 
schválením těchto pravidel požadovat 
jejich změnu.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o průhlednosti by se měla uplatnit nejen na přepravní infrastruktury, ale také na 
zařízení LNG a na skladovací zařízení, vzhledem k tomu, že se na tyto infrastruktury rovněž 
vztahuje regulovaný přístup (s výjimkou vyjmutých infrastruktur a infrastruktur 
s regulovaným přístupem třetích stran podle článku 19 směrnice 55/2003) a že informace 
o sazbách musí být rovněž průhledné pro všechny subjekty.

Pozměňovací návrh 236
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Uživatelé zařízení LNG a skladovacích 
zařízení mohou provozovatele přepravní 
soustavy z důvodu zachování důvěrnosti 
vyzvat, aby tyto údaje podle odstavce 4 
nezveřejňovali, neboť jejich zveřejněním 
by bylo porušeno podnikové a obchodní 
tajemství uživatelů zařízení LNG 
a skladovacích zařízení. V tom případě 
požádá provozovatel přepravní soustavy 
příslušný orgán o schválení omezení 
zveřejnění pro dotčené body nebo bod,
Příslušný orgán uděluje či zamítá 
povolení případ od případu, přičemž bere 
v úvahu zejména potřebu oprávněné 
ochrany obchodního tajemství a veřejný 
zájem na zveřejnění. Je-li povolení 
uděleno, zveřejní se dostupná kapacita bez 
uvedení těch číselných hodnot, kterými by 
se porušilo zachování důvěrnosti.
Provozovatelé zařízení LNG 
a skladovacích zařízení zveřejní 
informace vždy, pokud kapacitu smluvně 
nebo na základě podobného ujednání 
zarezervovali tři nebo více uživatelů 
zařízení LNG a skladovacích zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Dosud platné pravidlo „3 mínus“ by mělo být zachováno. Právo každého zákazníka 
přepravního a skladovacího zařízení na důvěrné nakládání s jeho údaji (např. s jeho 
přepravním množstvím) nesmí být omezováno tak, aby se to mohlo odrazit na jeho chování na 
obchodním trhu. Provozovatel přepravní soustavy musí zajistit, aby údaje, které takové 
informace obsahují, byly vždy dány k dispozici příslušnému regulačnímu orgánu.
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Pozměňovací návrh 237
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Uživatelé zařízení LNG a skladovacích 
zařízení mohou provozovatele přepravní 
soustavy z důvodu zachování důvěrnosti 
vyzvat, aby tyto údaje podle odstavce 4 
nezveřejňovali, neboť jejich zveřejněním 
by bylo porušeno podnikové a obchodní 
tajemství uživatelů zařízení LNG 
a skladovacích zařízení. V tom případě 
požádá provozovatel zařízení LNG 
a skladovacího zařízení přepravní 
soustavy příslušný orgán, aby schválil 
omezení zveřejnění pro dotčený bod nebo 
body, Příslušný orgán uděluje či zamítá 
povolení případ od případu, přičemž bere 
v úvahu zejména potřebu oprávněné 
ochrany obchodního tajemství a veřejný 
zájem na zveřejnění.
Provozovatelé zařízení LNG 
a skladovacích zařízení zveřejní 
informace vždy, pokud byla kapacita 
přidělena smluvně nebo na základě 
podobného ujednání třem nebo více 
uživatelům zařízení LNG a skladovacích 
zařízení, s výjimkou množství používaného 
pro provoz výroby a s výjimkou kapacit, 
které jsou rezervovány pro provozovatele 
přepravní soustavy výlučně pro plnění 
jejich funkce. V každém případě je nutné 
zveřejnit nejdůležitější obchodní 
podmínky podle čl. 19 odst. 3 směrnice 
2003/55/ES. Pokud ke zveřejnění nedojde, 
měly by být informace na vyžádání dány 
k dispozici příslušným vnitrostátním 
regulačním orgánům.

Or. de
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 6 odst. 7. Podobná situace by nastala také ohledně pozic LNG 
a skladovacích pozic, pokud nebude do nařízení převzata „úprava o třech dodavatelích“ 
z GGPSSO.

Pozměňovací návrh 238
Paul Rübig

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud se provozovatel zařízení LNG 
nebo skladovacího zařízení domnívá, že 
z důvodů důvěrnosti není oprávněn 
zveřejnit veškeré požadované údaje, 
požádá příslušné orgány o povolení 
k omezení zveřejnění s ohledem na 
dotčené otázky.
Příslušné orgány povolení případ od 
případu udělí nebo zamítnou a vezmou 
přitom v úvahu zejména potřebu 
respektovat obchodní tajemství a cíl 
vytvořit soutěžní vnitřní trh s plynem. Je-li 
povolení uděleno, zveřejní se dostupná 
kapacita zařízení LNG nebo skladovacího 
zařízení bez uvedení číselných údajů, 
které by byly v rozporu s důvěrností.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nestanoví postup pro zacházení s obchodním tajemstvím v souvislosti 
s činnostmi LNG a skladovacími činnostmi. Je nutné vytvořit spravedlivou rovnováhu mezi 
zájmy trhu a zájmy obchodního tajemství.
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Pozměňovací návrh 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud se provozovatel zařízení LNG 
nebo skladovacího zařízení domnívá, že 
z důvodů důvěrnosti není oprávněn 
zveřejnit veškeré požadované údaje, 
požádá příslušné orgány o povolení 
k omezení zveřejnění s ohledem na 
dotčené otázky.
Příslušné orgány povolení případ od 
případu udělí nebo zamítnou a vezmou 
přitom v úvahu zejména potřebu 
respektovat obchodní tajemství a cíl 
vytvořit soutěžní vnitřní trh s plynem. Je-li 
povolení uděleno, zveřejní se dostupná 
kapacita zařízení LNG nebo skladovacího 
zařízení bez uvedení číselných údajů, 
které by byly v rozporu s důvěrností.

Or. en

Odůvodnění

Likvidního trhu s plynem EU lze dosáhnou pouze pokud budou informace o přepravě 
a kapacitě LNG a skladovací kapacitě dostupné pro všechny účastníky trhu v reálném čase. 
To je případ trhu USA, kde je dosahováno dobrých výsledků. Tvrzení o „obchodní citlivosti“ 
těchto informací je často zneužíváno dominantními provozovateli na trhu pro uzavírání trhu 
jejich potenciálním konkurentům.

Pozměňovací návrh 240
Hannes Swoboda

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 6 a – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud se provozovatel zařízení LNG 
nebo skladovacího zařízení domnívá, že 
z důvodů důvěrnosti není oprávněn 
zveřejnit veškeré požadované údaje, 
požádá příslušné orgány o povolení 
k omezení zveřejnění s ohledem na 
dotčené otázky.
Příslušné orgány povolení případ od 
případu udělí nebo zamítnou a vezmou 
přitom v úvahu zejména potřebu 
respektovat obchodní tajemství a cíl 
vytvořit soutěžní vnitřní trh s plynem. Je-li 
povolení uděleno, zveřejní se dostupná 
kapacita zařízení LNG nebo skladovacího 
zařízení bez uvedení číselných údajů, 
které by byly v rozporu s důvěrností.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nestanoví postup pro zacházení s obchodním tajemstvím v souvislosti 
s činnostmi LNG a skladovacími činnostmi. Je nutné vytvořit spravedlivou rovnováhu mezi 
zájmy trhu a zájmy obchodního tajemství.

Pozměňovací návrh 241
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 6 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b vypouští se
Záznamy vedené provozovateli soustav

Provozovatelé přepravní soustavy, 
provozovatelé skladovacích zařízení
a provozovatelé zařízení LNG uchovávají 
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po dobu pěti let pro potřeby vnitrostátních 
regulačních orgánů, vnitrostátních 
orgánů pro hospodářskou soutěž 
a Komise záznamy s veškerými 
informacemi uvedenými v článku 6 a 6a 
a část 3 přílohy.“

Or. en

Odůvodnění

Postupy uchovávání podrobných záznamů neposkytují účastníkům trhu žádný další užitek. 
Tyto postupy pouze znamenají více byrokracie a další náklady pro všechny účastníky trhu. 
Zveřejňování souhrnných údajů je nepřijatelné. Regulační orgány nesmí zveřejňovat údaje, 
které uchovávají v souladu s povinnostmi uchovávat záznamy, neboť tyto údaje ve většině 
případů obsahují důvěrné a citlivé informace.

Pozměňovací návrh 242
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 6 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b vypouští se
Záznamy vedené provozovateli soustav

Provozovatelé přepravní soustavy, 
provozovatelé skladovacích zařízení 
a provozovatelé zařízení LNG uchovávají 
po dobu pěti let pro potřeby vnitrostátních 
regulačních orgánů, vnitrostátních 
orgánů pro hospodářskou soutěž 
a Komise záznamy s veškerými 
informacemi uvedenými v článku 6 a 6a 
a části 3 přílohy.“

Or. xm
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Odůvodnění

Požadavky podrobného a dlouhodobého uchovávání záznamů neposkytují účastníkům trhu 
žádný užitek. Vedou naopak ke zbytečné byrokracii při vypracovávání zpráv a k vyšším 
nákladům pro všechny účastníky trhu. Ještě větší obavu vyvolává souhrnné zveřejňování 
takových údajů. Je nepřijatelné, aby regulační orgány směly dát trhu k dispozici údaje, které 
obdržely od účastníků trhu v rámci požadavků na uchovávání záznamů. Ve většině případů se 
jedná o důvěrné a citlivé informace.

Pozměňovací návrh 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 6 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé přepravní soustavy, 
provozovatelé skladovacích zařízení 
a provozovatelé zařízení LNG uchovávají 
po dobu pěti let pro potřeby vnitrostátních 
regulačních orgánů, vnitrostátních orgánů 
pro hospodářskou soutěž a Komise 
záznamy s veškerými informacemi 
uvedenými v článku 6 a 6a a části 3 
přílohy.

Provozovatelé přepravní soustavy, 
provozovatelé skladovacích zařízení 
a provozovatelé zařízení LNG uchovávají 
po dobu tří let pro potřeby vnitrostátních 
regulačních orgánů, vnitrostátních orgánů 
pro hospodářskou soutěž a Komise 
záznamy s veškerými informacemi 
uvedenými v článku 6 a 6a a části 3 
přílohy.

Or. de

Odůvodnění

Tříletá lhůta se pro účely snahy o lepší kontrolu jeví jako dostatečná.

Pozměňovací návrh 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 6c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 6b a
Omezení zveřejňování informací
Domnívá-li se provozovatel přepravní 
soustavy, skladovacího zařízení nebo 
zařízení LNG, že z důvodu důvěrnosti není 
oprávněn ke zveřejnění požadovaných 
údajů, požádá příslušný orgán, aby 
schválil omezení zveřejnění pro dotčený 
bod nebo body,
Příslušné orgány udělují či zamítají 
povolení případ od případu, přičemž 
berou v úvahu zejména potřebu 
oprávněné ochrany obchodního tajemství 
a cíl vytvořit konkurenční trh se zemním 
plynem.
Povolení podle tohoto článku se neudělí, 
pokud ve stejném bodě mají smluvní 
kapacitu tři nebo více uživatelů.

Or. de

Odůvodnění

V jednotlivých případech může zveřejňování odporovat vnitrostátní úpravě v oblasti ochrany 
údajů nebo vést k narušení cíle konkurenčního trhu se zemním plynem. Proto by výjimečně 
měl být povolen přezkum jednotlivých případů.

Pozměňovací návrh 245
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto: vypouští se
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Aby uživatelé soustavy měli možnost 
přijmout včasná nápravná opatření, 
poskytují provozovatelé přepravních 
soustav dostatečné, včasné a spolehlivé on-
line informace o stavu vyrovnávání 
u jednotlivých uživatelů soustavy.

Úroveň poskytovaných informací odráží 
úroveň informací, které má provozovatel 
přepravní soustavy k dispozici, a zúčtovací 
období, za něž jsou vyrovnávací poplatky 
vypočteny.
Poskytování těchto informací se 
nezpoplatňuje.“

Or. de

Pozměňovací návrh 246
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Aby uživatelé soustavy měli možnost 
přijmout včasná nápravná opatření, 
poskytují provozovatelé přepravních 
soustav dostatečné, včasné a spolehlivé on-
line informace o stavu vyrovnávání 
u jednotlivých uživatelů soustavy.

„2. Aby uživatelé soustavy měli možnost 
přijmout včasná nápravná opatření, 
poskytují provozovatelé přepravních 
soustav uživatelům sítě dostatečné, včasné 
a spolehlivé on-line informace o jejich 
konkrétním stavu vyrovnávání, aniž by 
byla dotčena důvěrnost jednotlivých 
uživatelských účtů.

Úroveň poskytovaných informací odráží 
úroveň informací, které má provozovatel 
přepravní soustavy k dispozici, a zúčtovací 
období, za něž jsou vyrovnávací poplatky 
vypočteny.

Úroveň poskytovaných informací odráží 
informace, které má provozovatel 
přepravní soustavy k dispozici, a zúčtovací 
období, za něž jsou vyrovnávací poplatky 
vypočteny. "

Poskytování těchto informací se 
nezpoplatňuje.“

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytná vyváženost mezi průhledností a potřebami zachování důvěrnosti.

Pozměňovací návrh 247
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby uživatelé soustavy měli možnost 
přijmout včasná nápravná opatření, 
poskytují provozovatelé přepravních 
soustav dostatečné, včasné a spolehlivé on-
line informace o stavu vyrovnávání 
u jednotlivých uživatelů soustavy. Úroveň 
poskytovaných informací odráží úroveň 
informací, které má provozovatel přepravní 
soustavy k dispozici, a zúčtovací období, 
za něž jsou vyrovnávací poplatky 
vypočteny.

2. Aby uživatelé soustavy měli možnost 
přijmout včasná nápravná opatření, 
poskytují provozovatelé přepravních 
soustav dostatečné, včasné a spolehlivé on-
line informace o stavu vyrovnávání 
u jednotlivých uživatelů soustavy. Úroveň 
poskytovaných informací odráží úroveň 
informací, které má provozovatel přepravní 
soustavy k dispozici, a zúčtovací období, 
za něž jsou vyrovnávací poplatky 
vypočteny.

Poskytování těchto informací se 
nezpoplatňuje.

Or. de

Pozměňovací návrh 248
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 7 – odst. 4 až 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavce 4, 5 a 6 se zrušují. vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Odstavce 4, 5 a 6 stávajícího nařízení o plynu je třeba zachovat.

Pozměňovací návrh 249
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 7 – odst. 4 až 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavce 4, 5 a 6 se zrušují. vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Odstavce 4, 5 a 6 nařízení 1775/2005 upravují motivaci uživatelů sítě co nejvíce vyrovnávat 
své vtlačování a těžbu. To je nezbytné pro zajištění stability sítě. Mimoto by musely být 
náklady vzniklé nevyrovnaností sítě přeneseny na všechny uživatele sítě. Tím by nakonec 
vzrostly ceny pro konečné zákazníky. Přiměřenost vyrovnávacích poplatků zjišťuje vnitrostátní 
regulační orgán.

Pozměňovací návrh 250
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý provozovatel přepravní soustavy, 
skladovacího zařízení a zařízení LNG učiní 
přiměřené kroky, aby umožnil a usnadnil 
volné obchodování s právy na kapacitu. 
Každý takový provozovatel vypracuje 
harmonizované smlouvy o přepravě 
a používání zařízení LNG a skladovacího 

Každý provozovatel přepravní soustavy, 
skladovacího zařízení a zařízení LNG učiní 
přiměřené kroky, aby umožnil a usnadnil 
volné obchodování s právy na kapacitu. 
Tato opatření je nutné provádět při 
zachování zásady průhlednosti 
a nediskriminace. Každý takový 



AM\717804CS.doc 71/86 PE404.708v01-00
Externí překlad

CS

zařízení a postupy k nim pro primární trh, 
aby usnadnil sekundární obchodování 
s kapacitou, a uzná převod primárních práv 
na kapacitu, je-li mu to uživatelem 
soustavy oznámeno. 

provozovatel vypracuje harmonizované 
smlouvy o přepravě a používání zařízení 
LNG a skladovacího zařízení a postupy 
k nim pro primární trh, aby usnadnil 
sekundární obchodování s kapacitou, 
a uzná převod primárních práv na kapacitu, 
je-li mu to uživatelem soustavy oznámeno. 

Or. ro

Odůvodnění

Zásada průhlednosti a nediskriminace zaručují rovné podmínky pro všechny provozovatele 
a chrání zájmy spotřebitele.

Pozměňovací návrh 251
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 8 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Maloobchodní trhy

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

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Maloobchodní trhy se sítěmi nijak nesouvisí. Podléhají hospodářské soutěži v odvětví zemního 
plynu a tím i právu hospodářské soutěže. Nad maloobchodním trhem dohlíží orgány pro 
hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 252
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 8 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Tato pravidla se zpřístupní veřejnosti 
a podléhají přezkumu regulačních orgánů.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 253
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 8 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Předmětem nařízení je úprava přístupu k přepravním soustavám. Úprava povinností 
obchodníků s plynem nebo dodavatelských podniků vůči jejich zákazníkům tedy není 
předmětem tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 8 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Členské státy jsou i nadále odpovědné za maloobchodní trhy a za rámcové podmínky mj. pro 
provozovatele distribuční sítě. Podobně jako na trhu služeb může být přeshraniční přístup 
k zákazníkům zajištěn i bez evropské harmonizace.

Pozměňovací návrh 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 8 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato pravidla zahrnují oddělení příjmů 
distribučních subjektů a jejich personálu 
od energie prodané konečným 
spotřebitelům.

Or. en
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Odůvodnění

Na úrovni distribuce plynu je zásadní, aby byla prostřednictvím přiměřených sazeb 
podporována účinnost. Klíčovým problémem je zabránit zvrhlému zájmu na zvyšování 
spotřeby energie.

Pozměňovací návrh 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Článek 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Název článku 9 se nahrazuje tímto:
„Obecné zásady ve vztahu 

k vyrovnávacímu mechanismu mezi 
provozovateli přepravních soustav“

Or. en

Odůvodnění

Cílem změny názvu je zabránit záměně s pokyny uvedenými v článku 2e.

Pozměňovací návrh 257
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podrobnosti k poskytování informací 
a podrobné vymezení technických údajů, 
které uživatel soustavy potřebuje pro 
účinný přístup k soustavě, a určení všech 
významných bodů z důvodu požadavků na 

c) podrobnosti k poskytování informací 
a podrobné vymezení technických údajů 
týkajících se soustavy, které uživatel 
soustavy potřebuje pro účinný přístup 
k soustavě, a určení všech významných 
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průhlednost, včetně informací, které se 
o všech významných bodech zveřejňují, 
a časového plánu zveřejňování těchto 
informací v souladu s články 6 a 6a;

bodů z důvodu požadavků na průhlednost, 
včetně informací, které se o všech 
významných bodech zveřejňují, a časového 
plánu zveřejňování těchto informací 
v souladu s články 6 a 6a;

Or. de

Odůvodnění

Komisi přísluší na základě nařízení č. 1775/2005 pouze oprávnění měnit pokyny přijaté 
zákonodárcem, nikoli je přijímat. Tento článek se rovná všeobecnému zmocnění Komise k 
přijímání pokynů, které jsou podle názoru Komise potřebné „pro harmonizaci“. Plošné 
zmocnění k přijímání pokynů pouze s cílem harmonizace je neslučitelné se zásadou 
demokracie.

Pozměňovací návrh 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d až h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podrobnosti k metodám stanovování 
sazeb v souladu s článkem 3;

vypouští se

e) podrobnosti k pravidlům vyrovnávání 
v souladu s článkem 7;
f) podrobnosti k postupům pro primární 
trh v zájmu snazšího obchodování 
s kapacitou na sekundárním trhu 
a převodu primárních práv na kapacitu 
mezi uživateli soustavy v souladu 
s článkem 8;
g) podrobnosti k otázkám 
maloobchodního trhu, na něž se vztahuje 
článek 8a;
h) podrobnosti k oblastem uvedeným 
v čl. 2c odst. 3. 
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Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podrobnosti k otázkám 
maloobchodního trhu, na něž se vztahuje 
článek 8a; 

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pro nezbytnou regulaci maloobchodních trhů mají být i nadále příslušné členské státy.

Pozměňovací návrh 260
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podrobnosti k otázkám 
maloobchodního trhu, na něž se vztahuje 
článek 8a;

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Dále srov. odůvodnění k pozměňovacímu návrhu, který se týká čl. 15 odst. 4 směrnice 
o vnitřním trhu se zemním plynem.

Pozměňovací návrh 261
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podrobnosti k otázkám 
maloobchodního trhu, na něž se vztahuje 
článek 8a;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cíl vytvoření harmonizovaných přeshraničních velkoobchodních trhů není nezbytný pro 
rozvoj dobře fungujících regionálních velkoobchodních trhů a velkoobchodních trhů 
Společenství, který by měl být ve středu pozornosti nařízení. Nabídky osvědčených postupů 
jsou často lepší než formální obecné zásady v oblasti maloobchodu, což je převážně věcí 
subsidiarity. Ačkoli bychom podpořili pokyny týkající se zrušení uměle nízkých regulovaných 
sazeb, měly by být pravomoci regulačních orgánů omezeny vnitrostátní právní úpravou.

Pozměňovací návrh 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Témata uvedená v čl. 2c odst. 3 by neměla být obsažena v pokynech podle článku 9.

Pozměňovací návrh 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Oprávnění přijímat pokyny pro čl. 2c odst. 3 je stanoveno v čl. 2e odst. 3. Vzhledem k tomu, že 
ostatní pokyny uvedené v čl. 9 odst. 1 je Komise oprávněna měnit, ale nikoli přijímat, je 
potřeba odkaz v článku 9 ze systematických důvodů vypustit.

Pozměňovací návrh 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokyny týkající se otázek uvedených 
v odst. 1 písm. a), b) a c) jsou stanoveny 
v příloze s ohledem na provozovatele 
přepravní soustavy. 

2. Pokyny týkající se otázek uvedených 
v odst. 1 písm. a), b) a c) jsou stanoveny
v příloze s ohledem na provozovatele 
přepravní soustavy. Nezbytné pokyny 
k odst. 1 písm. a) až c) týkající se 
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provozovatele skladovacích zařízení 
a zařízení LNG a pokyny k otázkám 
uvedeným v odst. 1 písm. d) až f) se přijmou 
později řádným postupem jako příloha 2 
tohoto nařízení.

Or. de

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být zajištěno, aby bylo možné schválit pokyny 
v Parlamentu a Radě řádným postupem. Je třeba zachovat omezení přenášení pravomocí na 
Komisi na případná nezbytná přizpůsobení. Komise pokyny označuje za nezbytné pro 
dosažení cílů nařízení, proto je nutné je stanovit také v rámci nařízení. Komise může během 
probíhajícího postupu předložit nezbytná doplnění.

Pozměňovací návrh 265
Herbert Reul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může změnit pokyny uvedené 
v prvním pododstavci a přijmout pokyny 
týkající se otázek uvedených v odstavci 1. 
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení mimo jiné jeho doplněním, se 
přijmou regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

Komise může přijmout pokyny v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2, aby 
zajistila jejich náležité provedení ve všech 
členských státech. Dále může Komise 
požádat agenturu (ACER) 
a ENTSO/ENTSUG, aby navrhované 
pokyny změnily, jak je stanoveno v čl. 2e 
odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Postup projednávání ve výborech by měl sloužit k tomu, aby byly pokyny závazné, ve snaze 
zajistit jednotné provádění v Evropě. Samotné vytváření by mělo být ponecháno na 
odbornících, kteří jsou zběhlí v každodenním obchodování.
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Pozměňovací návrh 266
Erika Mann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může změnit pokyny uvedené 
v prvním pododstavci a přijmout pokyny 
týkající se otázek uvedených v odstavci 1. 
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení mimo jiné jeho doplněním, se 
přijmou regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 14 odst. 2.

Komise může změnit pokyny uvedené
v prvním pododstavci. Tato opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení, se 
přijmou regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 14 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Komisi přísluší na základě nařízení č. 1775/2005 pouze oprávnění měnit pokyny přijaté 
zákonodárcem, nikoli je přijímat. Tento článek se rovná všeobecnému zmocnění Komise k 
přijímání pokynů, které jsou podle názoru Komise potřebné „pro harmonizaci“. Plošné 
zmocnění k přijímání pokynů pouze s cílem harmonizace je neslučitelné se zásadou 
demokracie.

Pozměňovací návrh 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může změnit pokyny uvedené 
v prvním pododstavci a přijmout pokyny 
týkající se otázek uvedených v odstavci 1. 
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení mimo jiné jeho doplněním, se 

Komise může změnit pokyny uvedené 
v prvním pododstavci. Tato opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení mimo 
jiné jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou podle 
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přijmou regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 14 odst. 2.

čl. 14 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být zajištěno, aby bylo možné schválit pokyny 
v Parlamentu a Radě řádným postupem. Je třeba zachovat omezení přenášení pravomocí na 
Komisi na případná nezbytná přizpůsobení. Komise pokyny označuje za nezbytné pro 
dosažení cílů nařízení, proto je nutné je stanovit také v rámci nařízení.

Pozměňovací návrh 268
Dominique Vlasto

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě změny pokynů uvedených 
v prvním pododstavci a přijetí pokynů 
k otázkám uvedeným v odstavci 1 
vypracuje Komise nejprve studii 
o dopadech a konzultuje všechny strany, 
které jsou dotčeny těmito pokyny, včetně 
případných dodavatelských podniků, 
zákazníků, uživatelů soustavy, 
provozovatelů přepravní a distribuční 
soustavy, provozovatelů zařízení LNG 
a provozovatelů skladovacího zařízení, 
a požádá o účast agenturu.

Or. fr

Odůvodnění

 Pokud budou výkonné pravomoci Komise rozšířeny na celé nařízení, je vhodné současně 
zavést průhlednost a konzultační mechanismy (jaké existují v případě Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav zemního plynu), zejména pokud jde o velmi technické 
záležitosti, jako je přístup k infrastrukturám.
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Pozměňovací návrh 269
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Článek 9 by měl rovněž obsahovat odkaz na možnost přijmout „strategické pokyny“ v souladu 
s podobnými pozměňovacími návrhy pro kodexy a investiční plány.

Pozměňovací návrh 270
Umberto Guidoni

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

V důsledku řízení stanoveného v článku 2e by článek 9 měl rovněž obsahovat odkaz na 
možnost přijmou „strategické pokyny“, a to stejným postupem, jako jiné pokyny stanovené 
v tomto nařízení. To vede k vložení odstavce 3a do tohoto článku. Seznam pokynů uvedený 
v tomto článku je potřeba přezkoumat s ohledem na 11 oblastí.

Pozměňovací návrh 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„Členské státy zajistí, aby měly 
vnitrostátní regulační orgány zřízené 
podle článku 25 směrnice 2003/55/ES 
pravomoc účinně zajišťovat soulad s tímto 
nařízením, a to tak, že jim udělí oprávnění 
ukládat účinné, odrazující a přiměřené 
sankce založené na 10 % obratu 
provozovatele soustavy na domácím trhu 
za každé řízení nebo na odejmutí licence 
provozovateli. Členské státy oznámí tato 
ustanovení Komisi nejpozději do
1. ledna 2010 a neprodleně oznámí 
i všechny následné změny, kterými 
budou tato ustanovení dotčena.“

Or. en
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(Čl. 13 odst. 1 nařízení č. 1775/2005 musí být přizpůsoben)

Odůvodnění

Současný stav provádění nařízení č. 1775/2005 vykazuje nedostatky, neboť členské státy 
neprovedly účinné sankce. V případě neplnění nesmí existovat prostor pro vyjednávání 
a regulační orgány by měly mít pravomoc účinně využívat svou donucovací pravomoc.

Pozměňovací návrh 272
Giles Chichester

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Členské státy zajistí, aby měly 
vnitrostátní regulační orgány zřízené 
podle článku 25 směrnice 2003/55/ES 
pravomoc účinně zajišťovat soulad s tímto 
nařízením, a to tak, že jim, nebo jiným 
orgánům, udělí oprávnění vydávat příkazy 
o shodě a ukládat účinné, odrazující 
a přiměřené sankce. Členské státy 
oznámí tato ustanovení Komisi 
nejpozději do 1. ledna 2010 a neprodleně 
oznámí i všechny následné změny, 
kterými budou tato ustanovení dotčena.

Or. en

(Tento návrh pozměňuje stávající čl. 13 odst. 1 nařízení č. 1775/2005)

Odůvodnění

Současné provádění nařízení č. 1775/2005 vykazuje nedostatky, neboť členské státy 
neprovedly účinné sankce. Madridské fórum vyjádřilo silné znepokojení, pokud jde o omezený 
rozsah, ve kterém regulační orgány využívají své pravomoci ukládat sankce za neplnění 
požadavků nařízení. V případě neplnění nesmí existovat prostor pro vyjednávání a regulační 
orgány by měly mít pravomoc účinně využívat svou donucovací pravomoc.
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Pozměňovací návrh 273
Nikolaos Vakalis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1775/2005
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
"1. Členské státy zajistí, aby měly 
vnitrostátní regulační orgány zřízené 
podle článku 25 směrnice 2003/55/ES 
pravomoc účinně zajišťovat soulad s tímto 
nařízením, a to tak, že jim, nebo jiným 
orgánům, udělí oprávnění vydávat příkazy 
o shodě a ukládat účinné, odrazující 
a přiměřené sankce. Členské státy 
oznámí tato ustanovení Komisi 
nejpozději do 1. ledna 2010 a neprodleně 
oznámí i všechny následné změny, 
kterými budou tato ustanovení dotčena.

Or. en

Odůvodnění

Podle Rady evropských energetických regulačních orgánů vykazuje současný stav provádění 
nařízení č. 1775/2005 nedostatky, neboť členské státy neprovedly účinné sankce. Mělo by být 
zajištění účinné využívání donucovací pravomoci regulačních orgánů s cílem postihovat 
neplnění požadavků nařízení.
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