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Pozměňovací návrh 178
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 c (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Článek -5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek –5a

Evropská solidarita
1. Členské státy koordinují své činnosti 
s cílem zajistit bezpečné, diverzifikované 
a účinné dodávky plynu na evropský trh. 
Členské státy spolupracují v těchto 
oblastech:
(a) koordinace vnitrostátních nouzových 
opatření uvedených v článku 8 směrnice 
2004/67/ES,
(b) stanovení a v případě potřeby rozvoj a 
modernizaci propojení 
elektroenergetických a plynárenských sítí,
(c) podmínky a praktické postupy 
vzájemné pomoci.
2. Členské státy spolupracují při 
vypracovávání a provádění nových 
projektů týkajících se propojení sítí mezi 
členskými státy, zařízeními LNG 
a skladovacími zařízeními, s cílem 
odstranit izolované trhy, což pomůže 
vytvořit jednotný evropský trh s plynem.
3. Členské státy koordinují své činnosti 
týkající se dodavatelů ze třetích zemí ve 
snaze zajistit provádění společné evropské 
energetické politiky;
4. Komise vypracuje technická 
a ekonomická opatření pro přednostní 
vytvoření nové infrastruktury pro 
izolované trhy spojující vnitrostátní 
přepravní soustavy členských států.“

Or. lt
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Pozměňovací návrh 179
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K zajištění bezpečných dodávek 
zemního plynu na vnitřní trh členské státy 
spolupracují, aby podpořily regionální 
a dvoustrannou solidaritu.

1. K zajištění bezpečných dodávek 
zemního plynu na vnitřní trh členské státy 
spolupracují, aby podpořily regionální a 
dvoustrannou solidaritu, aniž by však 
ukládaly účastníkům trhu nepřiměřenou 
zátěž.

Or. en

Odůvodnění

Dohody o solidaritě by měly zajistit, že nenarušují trh a že cenové signály budou i nadále 
účinné, zejména v obdobích se silnou poptávkou.

Pozměňovací návrh 180
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K zajištění bezpečných dodávek 
zemního plynu na vnitřní trh členské 
státy spolupracují, aby podpořily 
regionální a dvoustrannou solidaritu.

1. K zajištění bezpečných dodávek 
zemního plynu na vnitřní trh členské státy 
spolupracují, aby vytvořily propojení sítí 
a podpořily regionální a dvoustrannou 
solidaritu.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 181
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato spolupráce se vztahuje na situace, 
které v krátkodobém horizontu vedou nebo 
mohou vést k vážnému narušení dodávek 
do členského státu. Zahrnuje:

2. Tato spolupráce se vztahuje na situace, 
které v krátkodobém horizontu vedou nebo 
mohou vést k vážnému narušení dodávek 
do členského státu.

(a) koordinaci vnitrostátních nouzových 
opatření uvedených v článku 8 směrnice 
2004/67/ES,
(b) stanovení a v případně potřeby rozvoj 
a modernizaci propojení 
elektroenergetických a plynárenských sítí,
(c) podmínky a praktické postupy 
vzájemné pomoci.

Or. lt

Pozměňovací návrh 182
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je o této spolupráci průběžně 
informována.

3. Komise a ostatní členské státy 
a účastníci trhu jsou o této spolupráci 
průběžně informováni.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit dodržování zásad správné regulační praxe 
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a transparentnosti, pokud jde o pravidla/pokyny pro tuto spolupráci a vzájemnou pomoc.

Pozměňovací návrh 183
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro spolupráci založenou 
na regionální solidaritě přijmout pokyny. 
Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 184
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro spolupráci založenou 
na regionální solidaritě přijmout pokyny. 
Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Vliv Evropského parlamentu má být navrhovaným postupem projednávání ve výborech 
omezen. Tím by se podstatná rozhodnutí o podobě vnitřního trhu s energií vzdálila 
demokratickému zákonodárnému postupu. Vzhledem k tomu, že výsledky postupu 
projednávání ve výborech jsou velmi zásadní a že prostřednictvím těchto základních pravidel 
jsou přijímána základní pravidla o oddělení, jimž podléhají provozovatelé distribučních 
služeb, je třeba toto zásadně odmítnout. 

Pozměňovací návrh 185
Romano Maria La Russa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro spolupráci založenou 
na regionální solidaritě přijmout pokyny.
Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro spolupráci založenou 
na regionální solidaritě přijmout pokyny. 
Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 

4. Komise přijme pokyny pro spolupráci 
založenou na regionální solidaritě do 
jednoho roku od vstupu této směrnice 
v platnost. Toto opatření, jehož předmětem 
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jejím doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro spolupráci založenou 
na regionální solidaritě přijmout pokyny. 
Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se přijme regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

4. Komise může pro spolupráci založenou 
na regionální solidaritě změnit pokyny. 
Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se změní regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro spolupráci založenou 
na regionální solidaritě přijmout pokyny. 

4. Komise může pro spolupráci založenou 
na regionální solidaritě přijmout pokyny, 
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Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

přičemž respektuje, že stát sám kontroluje 
své přírodní zdroje. Toto opatření, jehož 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

Or. nl

Odůvodnění

Solidarita je dobrá věc, avšak každá země si musí zachovat kontrolu nad svými vlastními 
přírodními zdroji.

Pozměňovací návrh 189
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro spolupráci 
založenou na regionální solidaritě 
přijmout pokyny. Toto opatření, jehož 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 
3.

4. Komise může pro spolupráci 
založenou na regionální a evropské
solidaritě přijmout pokyny. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 30 odst. 3.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Článek 5b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
(ES) č. 1775/2005.

1. Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce.

2. Pokud při spolupráci mezi několika 
členskými státy na regionální úrovni 
dojde k závažným obtížím, může Komise 
na základě společné žádosti těchto 
členských států a po dohodě s dotčeným 
členským státem jmenovat regionálního 
koordinátora. 
3. Regionální koordinátor podporuje 
spolupráci na regionální úrovni mezi 
vnitrostátními regulačními orgány 
a jinými příslušnými veřejnými orgány, 
provozovateli sítí, burzami pro 
obchodování se zemním plynem 
a uživateli sítě a tržními subjekty. Tento 
koordinátor zejména:
a) podporuje nové efektivní investice do 
propojení sítí. Za tím účelem regionální 
koordinátor napomáhá provozovatelům 
přepravní soustavy při přípravě jejich 
plánu regionálního propojení a přispívá 
ke koordinaci jejich investičních 
rozhodnutí, popřípadě jejich postupů typu 
„open season“.
b) podporuje efektivní a bezpečné 
využívání sítí. Za tímto účelem regionální 
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koordinátor vytváří společné mechanismy 
pro přidělování zdrojů a pro bezpečnost, a 
přispívá tak ke koordinaci mezi 
provozovateli přepravní soustavy, 
vnitrostátními regulačními orgány 
a jinými příslušnými vnitrostátními 
veřejnými orgány.
c) předkládá Komisi a dotčeným členským 
státům každoroční zprávu o pokroku 
dosaženém v daném regionu a obtížích či 
překážkách, kterými by pokrok mohl být 
ohrožen.“

Or. en

Odůvodnění

Regionální koordinátoři by mohli hrát významnou roli při usnadňování dialogu mezi 
členskými státy, zejména pokud jde o přeshraniční investice.

Pozměňovací návrh 191
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Článek 5 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad
svého právního a regulačního rámce.
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
(ES) č. 1775/2005.

Příslušné orgány a vnitrostátní regulační 
orgány členských států mezi sebou 
vzájemně spolupracují za účelem integrace 
svých vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Zejména podporují 
spolupráci provozovatelů sítí na regionální 
úrovni s cílem vytvořit konkurenční 
vnitřní trh a usnadnit harmonizaci svého 
právního a regulačního rámce.

Or. en
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Odůvodnění

Aby se zajistilo, že regionální spolupráce povede ke srovnatelnému a skutečnému 
celoevropskému trhu, měla by být meziregionální spolupráce vyžadována také od regulačních 
orgánu, provozovatelů přepravních soustav a ACER. ACER by měla mít pravomoc vydávat 
vhodná doporučení k usnadnění integrace trhu.

Pozměňovací návrh 192
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Článek 5 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 
o podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.

Členské státy a jejich vnitrostátní 
regulační orgány mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni s cílem vytvořit 
konkurenční vnitřní trh a usnadní 
harmonizaci svého právního a regulačního 
rámce. Zeměpisná oblast, na niž se 
regionální spolupráce vztahuje, musí být 
v souladu s tím, jak zeměpisné oblasti 
vymezuje Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 
o podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

Or. en

Odůvodnění

Regionální spolupráce by mohla posílit integraci trhu a vytvořit konkurenční evropský trh. 
Aby se zajistilo, že regionální spolupráce povede ke srovnatelnému a skutečnému 
celoevropskému trhu, měla by být meziregionální spolupráce vyžadována také od regulačních 
orgánů, provozovatelů přepravních soustav a ACER. Žádný pohyb směrem k regionálním 
trhům se nesmí stát výlučným a pro takový trh musí existovat jasný regulační rámec.
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Pozměňovací návrh 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Článek 5 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 
o podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.

Členské státy a jejich vnitrostátní 
regulační orgány mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni s cílem vytvořit 
konkurenční vnitřní trh a usnadní 
harmonizaci svého právního a regulačního 
rámce. Zeměpisná oblast, na niž se 
regionální spolupráce vztahuje, musí být 
v souladu s tím, jak zeměpisné oblasti 
vymezuje Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 
o podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

Or. en

Odůvodnění

Regionální spolupráce by mohla posílit integraci trhu a vytvořit konkurenční evropský trh. 
Aby se zajistilo, že spolupráce povede ke srovnatelnému a skutečnému celoevropskému trhu, 
měla by být meziregionální spolupráce vyžadována také od regulačních orgánů, 
provozovatelů přepravních soustav a ACER. ACER by měla mít pravomoc vydávat vhodná 
doporučení k usnadnění integrace trhu. Žádný pohyb směrem k regionálním trhům se nesmí 
stát výlučným a pro tyto trhy musí existovat jasný regulační rámec.

Pozměňovací návrh 194
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Článek 5 b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu s 
tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
(ES) č. 1775/2005.

Členské státy a regulační orgány mezi 
sebou vzájemně spolupracují za účelem 
integrace svých vnitrostátních trhů 
přinejmenším na regionální úrovni. 
Zejména zajišťují spolupráci 
provozovatelů sítí na regionální úrovni a 
usnadňují harmonizaci svého právního a 
regulačního rámce. Zeměpisná oblast, na 
niž se regionální spolupráce vztahuje, musí 
být v souladu s tím, jak zeměpisné oblasti 
vymezuje Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 
nařízení (ES) č. 1775/2005.

Or. lt

Pozměňovací návrh 195
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Článek 5 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu s 
tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
(ES) č. 1775/2005.“

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na
regionální úrovni a zajistí soulad svého 
právního a regulačního rámce. Členské 
státy kromě toho zajistí minimální úroveň 
propojení sítí se sousedními členskými 
státy. Zeměpisná oblast, na niž se 
regionální spolupráce vztahuje, musí být 
v souladu s tím, jak zeměpisné oblasti 
vymezuje Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 
nařízení (ES) č. 1775/2005.“

Or. en
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Odůvodnění

Aby byl vytvořen skutečný vnitřní trh s plynem, je potřebná existence dostatečného množství 
propojení sítí mezi členskými státy. Větší množství propojení sítí dále posílí bezpečnost 
dodávek.

Pozměňovací návrh 196
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 b – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1a. Pokud ve spolupráci mezi několika 
členskými státy na regionální úrovni 
dojde k závažným obtížím, může Komise 
po dohodě s dotčenými členskými státy 
jmenovat regionálního koordinátora. 
Regionální koordinátor podporuje 
spolupráci na regionální úrovni mezi 
regulačními orgány a jinými příslušnými 
veřejnými orgány, provozovateli sítí, 
energetickými burzami a uživateli sítě 
a tržními subjekty. Tento koordinátor 
zejména:
a) podporuje nové efektivní investice do 
propojení sítí. Za tím účelem regionální 
koordinátor napomáhá provozovatelům 
přepravní soustavy při přípravě jejich 
plánu regionálního propojení a přispívá 
ke koordinaci jejich investičních 
rozhodnutí, popřípadě jejich postupů typu 
„open season“. 
b) podporuje efektivní a bezpečné 
využívání sítí. Za tímto účelem vytváří 
regionální koordinátor společné 
mechanismy pro přidělování zdrojů a pro 
bezpečnost, a přispívá tak ke koordinaci 
mezi provozovateli přepravní soustavy, 
vnitrostátními regulačními orgány 
a jinými příslušnými vnitrostátními 
veřejnými orgány.
c) předkládá Komisi a dotčeným členským 
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státům každoroční zprávu o pokroku 
dosaženém v daném regionu a obtížích či 
překážkách, kterými by pokrok mohl být 
ohrožen.“

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření regionálního koordinátora posílí regionální spolupráci.

Pozměňovací návrh 197
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 b – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1a. Agentura spolupracuje 
s vnitrostátními regulačními orgány 
a oddělenými provozovateli přepravních 
soustav v souladu s kapitolou III, aby 
zajistila sbližování regionálních 
regulačních rámců s cílem vytvořit 
konkurenční vnitřní trh. Pokud se 
Agentura domnívá, že jsou potřebná 
závazná pravidla pro tuto spolupráci, vydá 
vhodná doporučení. Agentura se na 
regionálních trzích stane odpovědným 
regulačním orgánem.“

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Článek 6 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 6a
Vertikálně integrované podniky
V zájmu nezávislosti provozovatelů 
přepravních soustav členské státy zajistí, 
že od [rok po datu provedení této 
směrnice] budou vertikálně integrované 
podniky dodržovat buď ustanovení čl. 7 
odst. 1 písm. a) až d) a článku 9 nebo 
ustanovení článku 9b.“

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. –1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

"–1. V zájmu nezávislosti provozovatelů 
přepravních soustav členské státy zajistí, 
že od [rok po datu provedení této 
směrnice] budou vertikálně integrované 
podniky dodržovat buď ustanovení čl. 7 
odst. 1 písm. a) až d) nebo článku 9 nebo 
článku 9b.“

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí efektivní a účinné oddělení jako alternativu oddělení 
vlastnických vztahů a nezávislých provozovatelů soustavy. Zajistí to účinné oddělení 
provozovatelů přepravních soustav, aniž by došlo k porušení vlastnických práv nebo k prodeji 
buď přepravní soustavy nebo výroby energie.

Pozměňovací návrh 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„–1. V zájmu nezávislosti provozovatelů 
přepravních soustav členské státy zajistí, 
že od [rok po datu provedení této 
směrnice] budou vertikálně integrované 
podniky dodržovat ustanovení čl. 7 odst. 1 
písm. a) až d) a článku 9, nebo ustanovení 
článku 9b.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí efektivní a účinné právní oddělení jako alternativu oddělení 
vlastnických vztahů a nezávislých provozovatelů soustavy. Zajistí to účinné oddělení 
provozovatelů přepravních soustav, aniž by došlo k porušení vlastnických práv nebo k prodeji 
buď přepravní soustavy nebo výroby energie.

Pozměňovací návrh 201
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(da) tatáž osoba či tytéž osoby nebyly 
oprávněny provozovat přepravní soustavu 
na základě smlouvy o správě nebo 
vykonávat vliv jakýmkoli jiným 
nevlastnickým způsobem, nebo přímo či 
nepřímo vykonávat kontrolu nebo mít 
jakýkoli zájem či uplatňovat jakékoli 
právo ve vztahu k podniku 
vykonávajícímu funkci výroby či 
dodávek;“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zpřísnit ustanovení o oddělení vlastnictví.

Pozměňovací návrh 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou povolit odchylky 
od odst. 1 písm. b) a c) do [datum 
provedení do vnitrostátního práva plus 
dva roky] za podmínky, že provozovatelé 
přepravní soustavy nejsou součástí 
vertikálně integrovaného podniku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto není v systému úplného oddělení vlastnických vztahů relevantní.
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Pozměňovací návrh 203
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou povolit odchylky 
od odst. 1 písm. b) a c) do [datum 
provedení do vnitrostátního práva plus 
dva roky] za podmínky, že provozovatelé 
přepravní soustavy nejsou součástí 
vertikálně integrovaného podniku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto není v systému úplného oddělení vlastnických vztahů relevantní.

Pozměňovací návrh 204
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou povolit odchylky 
od odst. 1 písm. b) a c) do [datum 
provedení do vnitrostátního práva plus 
dva roky] za podmínky, že provozovatelé 
přepravní soustavy nejsou součástí 
vertikálně integrovaného podniku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto není v systému úplného oddělení vlastnických vztahů relevantní.
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Pozměňovací návrh 205
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Má se za to, že povinnost stanovená 
v odst. 1 písm. a) je splněna v situaci, kdy 
několik podniků, které vlastní přepravní 
soustavy, vytvořilo společný podnik, který 
působí jako provozovatel přepravní 
soustavy v několika členských státech pro 
dotčené přepravní soustavy. Součástí 
společného podniku nesmí být žádný jiný 
podnik, pokud nebyl schválen podle 
článku 9a jako nezávislý provozovatel 
soustavy.

5. Má se za to, že povinnost stanovená 
v odst. 1 písm. a) je splněna v situaci, kdy 
několik podniků, které vlastní přepravní 
soustavy, vytvořilo společný podnik, který 
působí jako provozovatel přepravní 
soustavy v několika členských státech pro 
dotčené přepravní soustavy. Součástí 
společného podniku nesmí být žádný jiný 
podnik, pokud není plně v souladu s tímto 
článkem.

Or. en

Odůvodnění

Všechny podniky, které nejsou plně odděleny, nesmí být oprávněny jednat jako provozovatelé 
přepravní soustavy.

Pozměňovací návrh 206
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Má se za to, že povinnost stanovená 
v odst. 1 písm. a) je splněna v situaci, kdy 
několik podniků, které vlastní přepravní 
soustavy, vytvořilo společný podnik, který 
působí jako provozovatel přepravní 
soustavy v několika členských státech pro 

5. Má se za to, že povinnost stanovená 
v odst. 1 písm. a) je splněna v situaci, kdy 
několik podniků, které vlastní přepravní 
soustavy, vytvořilo společný podnik, který 
působí jako provozovatel přepravní 
soustavy v několika členských státech pro 
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dotčené přepravní soustavy. Součástí 
společného podniku nesmí být žádný jiný 
podnik, pokud nebyl schválen podle 
článku 9a jako nezávislý provozovatel 
soustavy.

dotčené přepravní soustavy. Součástí 
společného podniku nesmí být žádný jiný 
podnik, pokud není plně v souladu s tímto 
článkem.

Or. en

Odůvodnění

Všechny podniky, které nejsou plně odděleny, nesmí být oprávněny jednat jako provozovatelé 
přepravní soustavy.

Pozměňovací návrh 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Má se za to, že povinnost stanovená 
v odst. 1 písm. a) je splněna v situaci, kdy 
několik podniků, které vlastní přepravní 
soustavy, vytvořilo společný podnik, který 
působí jako provozovatel přepravní 
soustavy v několika členských státech pro 
dotčené přepravní soustavy. Součástí 
společného podniku nesmí být žádný jiný 
podnik, pokud nebyl schválen podle 
článku 9a jako nezávislý provozovatel 
soustavy.

5. Má se za to, že povinnost stanovená 
v odst. 1 písm. a) je splněna v situaci, kdy 
několik podniků, které vlastní přepravní 
soustavy, vytvořilo společný podnik, který 
působí jako provozovatel přepravní 
soustavy v několika členských státech pro 
dotčené přepravní soustavy. Součástí 
společného podniku nesmí být žádný jiný 
podnik, pokud není plně v souladu s tímto 
článkem.

Or. en

Odůvodnění

Všechny podniky, které nejsou plně odděleny, nesmí být oprávněny jednat jako provozovatelé 
přepravní soustavy.
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Pozměňovací návrh 208
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby informace, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu, uvedené v čl. 10 odst. 1 a 
uchovávané provozovatelem přepravní 
soustavy, který byl součástí vertikálně 
integrovaného podniku, nebyly přeneseny a 
pracovníci tohoto provozovatele přepravní 
soustavy nebyli převedeni do podniků 
vykonávajících funkci výroby a dodávek“

6. Členské státy zajistí:

(a) aby informace, které mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu, uvedené v čl. 10 
odst. 1 a uchovávané provozovatelem 
přepravní soustavy, který byl součástí 
vertikálně integrovaného podniku, nebyly 
přeneseny a pracovníci tohoto 
provozovatele přepravní soustavy nebyli 
převedeni do podniků vykonávajících 
funkci výroby a dodávek;

(b) aby provozovatel přepravní soustavy 
vypracoval a uskutečnil program shody, 
který stanoví opatření přijímaná za 
účelem vyloučení diskriminačního 
chování a dodržování povinností ohledně 
průhlednosti.  Tento program rovněž 
stanoví konkrétní povinnosti zaměstnanců 
provozovatele přepravní soustavy vedoucí 
ke splnění tohoto cíle. Dodržování těchto 
povinností sleduje nezávislý kontrolor 
shody.  V případě nesprávného provedení 
programu shody provozovatelem 
přepravní soustavy může vnitrostátní 
regulační orgán uvalit sankce.
(c) aby provozovatel přepravní soustavy 
pověřil určitou osobu nebo orgán jako 
kontrolora shody, který:
(i) sleduje provádění programu shody;
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(ii) vypracovává výroční zprávu o shodě a 
předkládá ji vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu;
(iii) vydává doporučení ohledně programu 
shody a jeho provádění;
(d) aby nezávislost kontrolora shody byla 
zaručena zejména příslušnou 
zaměstnaneckou smlouvou a aby 
kontrolor shody mohl nahlížet do všech 
knih a záznamů provozovatele přepravní 
soustavy, může vstupovat do jeho 
kancelářských prostor a má přístup ke 
všem informacím nutným pro plnění 
svých povinností.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zpřísnit ustanovení o oddělení vlastnictví.

Pozměňovací návrh 209
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„6a. Členské státy zajistí, aby se 
provozovatel přepravní soustavy 
a vlastníci jeho podílů zdrželi jakékoli 
činnosti, která poškozuje jeho finanční 
způsobilost k plnění jeho závazků i přes 
účinné provozování sítě (finanční ring 
fencing).“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zpřísnit ustanovení o oddělení vlastnictví.
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Pozměňovací návrh 210
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„6a. Oddělení vertikálně integrovaných 
podniků by nemělo vést ke zvýšení sazeb 
pro zákazníky nebo k jiným negativním 
sociálním důsledkům.“

Or. xm

Pozměňovací návrh 211
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„6a. Ustanovení tohoto článku se použijí 
také na veškeré vlastníky/provozovatele 
přepravní soustavy bez ohledu na jejich 
zemi původu.“

Or. en

Odůvodnění

Všichni provozovatelé přepravní soustavy v EU by měli podléhat stejným obchodním 
pravidlům.
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Pozměňovací návrh 212
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„6a. Ustanovení tohoto článku se použijí 
také na veškeré vlastníky/provozovatele 
přepravní soustavy bez ohledu na jejich 
zemi původu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„6b. Komise může přijmout obecné zásady 
k zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 6 písm. b) a c) ze strany 
provozovatele přepravní soustavy. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice mimo jiné jejím doplněním, se 
přijme regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 30 odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost přijmout obecné zásady, které zajistí dodržování povinností 
stanovených v čl. 7 odst. 6 (nový).
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Pozměňovací návrh 214
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„6b. Členské státy sledují postup 
oddělování vertikálně integrovaných 
podniků a předkládají Komisi zprávu 
o pokroku.“

Or. lt

Pozměňovací návrh 215
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Článek 7 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a vypouští se
Kontrola nad vlastníky přepravní soustavy 
a provozovateli přepravní soustavy
1. Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, nesmí být přepravní 
soustavy ani provozovatelé přepravní 
soustavy kontrolováni osobou nebo 
osobami ze třetích zemí.
2. Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda uzavřená s jednou nebo několika 
třetími zeměmi, jejíž stranou je 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s oddělením vlastnictví a modelem nezávislého provozovatele soustavy byly 
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potřebné mechanismy proti investicím integrovaných podniků ze třetích zemí, aby se zajistilo, 
že i podniky ze třetích zemí jsou vázány oddělením vlastnictví a modelem nezávislého 
provozovatele soustavy. Vzhledem k tomu, že oddělení vlastnictví a model nezávislého 
provozovatele soustavy by neměly být jedinými možnostmi, nejsou tyto mechanismy nadále 
nezbytné.

Pozměňovací návrh 216
Toine Manders

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Článek 7 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a vypouští se
Kontrola nad vlastníky přepravní soustavy 
a provozovateli přepravní soustavy
1. Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, nesmí být přepravní 
soustavy ani provozovatelé přepravní 
soustavy kontrolováni osobou nebo 
osobami ze třetích zemí.
2. Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda uzavřená s jednou nebo několika 
třetími zeměmi, jejíž stranou je 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Jakýkoli návrh, který brání investicím třetích zemí, povede ke snížení rozmanitosti investic, 
která může vést k jejich nedostatku, ke zpomalení tempa dokončení fungujícího otevřeného 
trhu a k omezení rozmanitosti a flexibility soustavy.
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Pozměňovací návrh 217
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Článek 7 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a vypouští se
Kontrola nad vlastníky přepravní soustavy 
a provozovateli přepravní soustavy
1. Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, nesmí být přepravní 
soustavy ani provozovatelé přepravní 
soustavy kontrolováni osobou nebo 
osobami ze třetích zemí.
2. Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda uzavřená s jednou nebo několika 
třetími zeměmi, jejíž stranou je 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Nahrazen novým čl. 7 odst. 7. Jakýkoli návrh, který brání investicím třetích zemí, povede ke 
snížení rozmanitosti investic, která může vést k jejich nedostatku, ke zpomalení tempa 
dokončení fungujícího otevřeného trhu a k omezení rozmanitosti a flexibility soustavy.

Pozměňovací návrh 218
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Článek 7 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a vypouští se
Kontrola nad vlastníky přepravní soustavy 
a provozovateli přepravní soustavy



PE404.543v01-00 30/113 AM\717987CS.doc
Externí překlad

CS

1. Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, nesmí být přepravní 
soustavy ani provozovatelé přepravní 
soustavy kontrolováni osobou nebo 
osobami ze třetích zemí.
2. Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda uzavřená s jednou nebo několika 
třetími zeměmi, jejíž stranou je 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na snížení produkce plynu v Evropské unii a naléhavě potřebným investicím do 
plynárenské infrastruktury by zahraniční investoři neměli být vyloučeni z investic do evropské 
infrastruktury.

Pozměňovací návrh 219
Constanze Angela Krehl

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Článek 7 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a vypouští se
Kontrola nad vlastníky přepravní soustavy 
a provozovateli přepravní soustavy
1. Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, nesmí být přepravní 
soustavy ani provozovatelé přepravní 
soustavy kontrolováni osobou nebo 
osobami ze třetích zemí.
2. Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda uzavřená s jednou nebo několika 
třetími zeměmi, jejíž stranou je 
Společenství.

Or. de
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Odůvodnění

S ohledem na snížení produkce plynu v Evropské unii a naléhavě potřebným investicím do 
plynárenské infrastruktury nesmí být zahraniční investoři vyloučeni z investic do evropské 
infrastruktury. Široké vyloučení výrobců z investic do evropské plynárenské infrastruktury by 
předem vyloučilo splnění investičního „závazku“ úrovně výroby stanoveného pro evropskou 
bezpečnost dodávek. Kromě toho tyto návrhy ohrožují dlouholeté partnerství 
s producentskými zeměmi.

Pozměňovací návrh 220
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Článek 7 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a vypouští se
Kontrola nad vlastníky přepravní soustavy 
a provozovateli přepravní soustavy
1. Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, nesmí být přepravní 
soustavy ani provozovatelé přepravní 
soustavy kontrolováni osobou nebo 
osobami ze třetích zemí.
2. Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda uzavřená s jednou nebo několika 
třetími zeměmi, jejíž stranou je 
Společenství.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na snížení produkce plynu v Evropské unii a naléhavě potřebným investicím do 
plynárenské infrastruktury nesmí být zahraniční investoři vyloučeni z investic do evropské 
infrastruktury. Široké vyloučení výrobců z investic do evropské plynárenské infrastruktury by 
předem vyloučilo splnění investičního „závazku“ úrovně výroby stanoveného pro evropskou 
bezpečnost dodávek. Kromě toho tyto návrhy ohrožují dlouholeté partnerství 
s producentskými zeměmi.
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Pozměňovací návrh 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, nesmí být přepravní soustavy 
ani provozovatelé přepravní soustavy 
kontrolováni osobou nebo osobami ze 
třetích zemí.

1. Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, nesmí být přepravní soustavy 
ani provozovatelé přepravní soustavy, 
skladovací zařízení ani provozovatelé 
skladovacích zařízení a centra ani 
provozovatelé center kontrolováni osobou 
nebo osobami ze třetích zemí.

Or. en

Odůvodnění

Zařízení pro skladování plynu a centra jsou stejně zásadními součástmi plynárenské 
infrastruktury jako přepravní soustavy, a proto by ustanovení o třetích zemích mělo být 
rozšířeno na tato zařízení.

Pozměňovací návrh 222
Gabriele Albertini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda uzavřená s jednou nebo několika 
třetími zeměmi, jejíž stranou je 
Společenství.

2. Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda zaměřená na vytvoření společného 
rámce pro investice do odvětví energetiky 
a otevření trhu s energií třetích zemí 
rovněž pro podniky usazené v Unii, 
uzavřená s jednou nebo několika třetími 
zeměmi, jejíž stranou je Společenství.

Or. en
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Odůvodnění

Pojem dohody mezi Společenstvím a třetími zeměmi by měl být vyjasněn, aby tak jednoznačně 
odkázala na určité dohody v energetické oblasti a zajistila tak vládu práva na evropském trhu 
i vnějších trzích a vzájemnost jakožto doplňkové pravidlo pro ochranu investic.

Pozměňovací návrh 223
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda uzavřená s jednou nebo několika 
třetími zeměmi, jejíž stranou je 
Společenství.

2. Odchylku od odstavce 1 může umožnit 
dohoda zaměřená na vytvoření společného 
rámce pro investice do odvětví energetiky 
a otevření trhu s energií třetích zemí 
rovněž pro podniky usazené v Unii, 
uzavřená s jednou nebo několika třetími 
zeměmi, jejíž stranou je Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Pojem dohody mezi Společenstvím a třetími zeměmi by měl být vyjasněn, aby tak jednoznačně 
odkázala na určité dohody v energetické oblasti a zajistila tak vládu práva na evropském trhu 
i vnějších trzích a vzájemnost. V tomto rozsahu by proto totéž právo přístupu mělo být při 
umožnění přístupu podniků třetích zemí na evropský trh přiznáno evropských společnostem, 
které chtějí vstoupit na trhy těchto třetích zemí.

Pozměňovací návrh 224
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Článek 7 b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b vypouští se
Určení a certifikace provozovatelů 
přepravní soustavy
1. Podniky, které vlastní přepravní 
soustavu a které byly podle níže 
uvedeného certifikačního postupu 
certifikovány vnitrostátním regulačním 
orgánem jako podniky splňující 
požadavky čl. 7 odst. 1 a článku 7a, 
členské státy schválí a určí jako 
provozovatele přepravní soustavy. Určení 
provozovatelů přepravní soustavy se 
oznámí Komisi a zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie.
2. Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky 
Společenství, žádost o certifikaci vznesená 
vlastníkem přepravní soustavy nebo 
provozovatelem přepravní soustavy 
kontrolovanými osobou nebo osobami ze 
třetích zemí v souladu s článkem 7a, se 
zamítá s výjimkou případů, kdy vlastník 
přepravní soustavy nebo provozovatel 
přepravní soustavy prokáží, že dotčený 
subjekt nemůže být ovlivňován v rozporu 
s čl. 7 odst. 1 přímo či nepřímo jakýmkoli 
hospodářským subjektem působícím ve 
výrobě či dodávkách zemního plynu či 
elektřiny nebo třetí zemí.
3. Provozovatelé přepravní soustavy 
oznámí regulačnímu orgánu každou 
plánovanou transakci, která by si mohla 
vyžádat nové posouzení jejich souladu 
s čl. 7 odst. 1 nebo článkem 7a.
4. Regulační orgány sledují trvalý soulad 
provozovatelů přepravní soustavy s čl. 7 
odst. 1 a článkem 7a. K zajištění tohoto 
souladu zahájí certifikační postup:
(a) na základě oznámení podaného 
provozovatelem přepravní soustavy podle 
odstavce 3;
(b) z vlastního podnětu, pokud je jim 
známo, že plánovaná změna práv či vlivu 
ve vztahu k vlastníkům přepravní soustavy 
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nebo provozovatelům přepravní soustavy 
může vést k porušení čl. 7 odst. 1 nebo 
článku 7a, nebo pokud mají důvod se 
domnívat, že k tomuto porušení mohlo 
dojít; nebo
(c) na odůvodněnou žádost Komise.
5. Regulační orgány přijmou rozhodnutí 
o certifikaci provozovatele přepravní 
soustavy do čtyř měsíců ode dne oznámení 
podaného provozovatelem přepravní 
soustavy nebo ode dne žádosti Komise. Po 
uplynutí této lhůty se má za to, že 
certifikace byla udělena. Výslovné či 
automatické rozhodnutí regulačního 
orgánu může nabýt účinnosti až po 
dokončení postupu stanoveného 
v odstavcích 6 až 9 a pouze pokud proti 
němu Komise nevznese námitky.
6. Výslovné či automatické rozhodnutí 
o certifikaci provozovatele přepravní 
soustavy oznámí regulační orgán 
neprodleně Komise spolu s veškerými 
významnými informacemi, které se 
rozhodnutí týkají. 
7. Komise oznámení ihned po obdržení 
přezkoumá. Pokud Komise do dvou 
měsíců po obdržení oznámení shledá, že 
rozhodnutí regulačního orgánu vyvolává 
vážné pochybnosti z hlediska jeho 
slučitelnosti s čl. 7 odst. 1, článkem 7a 
nebo čl. 7b odst. 2, rozhodne o zahájení 
řízení. V takovém případě vyzve dotčený 
regulační orgán a dotčeného 
provozovatele přepravní soustavy, aby 
předložili připomínky. Vyžaduje-li Komise 
další informace, může být dvouměsíční 
lhůta prodloužena o další dva měsíce 
počínaje obdržením úplných informací.
8. Pokud se Komise rozhodla zahájit 
řízení, nejpozději do čtyř měsíců ode dne 
přijetí tohoto rozhodnutí vydá konečné 
rozhodnutí
(a) nevznášet námitky proti rozhodnutí 
regulačního orgánu;
nebo
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(b) vyžadující, aby dotčený regulační 
orgán změnil nebo zrušil své rozhodnutí, 
má-li za to, že nebyl dodržen čl. 7 odst. 1, 
článek 7a nebo čl. 7b odst. 2. 
9. Pokud Komise nepřijala rozhodnutí 
o zahájení řízení nebo konečné 
rozhodnutí ve lhůtách stanovených v 
odstavcích 7 a 8, má se za to, že proti 
rozhodnutí regulačního orgánu nevznesla 
námitky.
10. Regulační orgán naplní rozhodnutí 
Komise vyžadující změnu či zrušení 
rozhodnutí o certifikaci do čtyř týdnů 
a uvědomí o tom Komisi.
11. Regulační orgány a Komise mohou 
vyžadovat od provozovatelů přepravní 
soustavy a podniků vykonávajících funkci 
výroby či dodávek jakékoli informace 
významné pro plnění svých úkolů podle 
tohoto článku.
12. Regulační orgány a Komise musí 
zachovávat důvěrnost informací, které 
mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu.
13. Komise přijme pokyny, které podrobně 
stanoví postup pro uplatňování odstavců 6 
až 9. Toto opatření, jehož předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise na certifikační postup pro vlastnicky oddělené provozovatele přepravní 
soustavy a nezávislé provozovatele soustavy je příliš zatěžující a byrokratický. Řádné 
provádění pravidel o oddělení lze také zajistit průběžným sledováním a kontrolou 
provozovatelů přepravních soustav regulačními orgány.
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Pozměňovací návrh 225
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 b – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Komise přijme pokyny, které podrobně 
stanoví postup pro uplatňování odstavců 6 
až 9. Toto opatření, jehož předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

O tom by neměla Komise rozhodovat postupem projednávání ve výborech, ale postupem 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 226
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 b – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Komise přijme obecné zásady, které 
podrobně stanoví postup pro uplatňování 
odstavců 6 až 9. Toto opatření, jehož 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Ustanovení o určení a certifikaci provozovatelů přepravní soustavy jsou ve směrnici již 
dostatečně pokryta. Zmocnění k přijímání pokynů proto již není nutné.

Pozměňovací návrh 227
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 b – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Komise přijme obecné zásady, které 
podrobně stanoví postup pro uplatňování 
odstavců 6 až 9. Toto opatření, jehož 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

13. Komise může změnit obecné zásady, 
které podrobně stanoví postup pro 
uplatňování odstavců 6 až 9. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se změní regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 228
Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 b – odst. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„13a. Postupy stanovené v tomto článku 
se zvláštním odkazem na omezení 
stanovená v odstavci 2 se nepoužijí na 
těžební plynovody, které přímo propojují 
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sítě zemí původu dodávek plynu a místa 
určení na území Společenství, a na jejich 
modernizaci.“

Or. en

Odůvodnění

Těžební plynovody, které přímo vedou na území Společenství, by neměly být podrobovány 
certifikačnímu postupu. Rozvoj velkých projektů výroby a přepravy plynu je většinou 
uskutečňován mezinárodními konsorcii, jejichž součástí jsou zahraniční výrobci.

Pozměňovací návrh 229
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 b – odst. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„13a. Postupy stanovené v tomto článku 
se zvláštním odkazem na omezení 
stanovená v odstavci 2 se nepoužijí na 
těžební plynovody, které přímo propojují 
sítě zemí původu dodávek plynu a místa 
určení na území Společenství, a na jejich 
modernizaci.“

Or. en

Odůvodnění

Těžební plynovody, které přímo vedou na území Společenství, by neměly být podrobovány 
certifikačnímu postupu. Rozvoj velkých projektů výroby a přepravy plynu je většinou 
uskutečňován mezinárodními konsorcii, jejichž součástí jsou zahraniční výrobci.
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Pozměňovací návrh 230
Gabriele Albertini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 b – odst. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„13a. Postupy stanovené v tomto článku 
se zvláštním odkazem na omezení 
stanovená v odstavci 2 se nepoužijí na 
těžební plynovody, které přímo propojují 
sítě zemí původu dodávek plynu a místa 
určení na území Společenství, a na jejich 
modernizaci.“

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj projektů přepravy plynu je často uskutečňován mezinárodními konsorcii, jejichž 
součástí jsou zahraniční výrobci: Uplatňování ustanovení o certifikaci plynovodů, které přímo 
vedou na území Společenství, by bránilo investicím do dovozu plynu. Certifikace by měla být 
požadována pouze pro tranzit a vnitřní infrastrukturu pro přepravu plynu, aby se zabránilo 
riziku, že jejich kontrola zahraničními vertikálně integrovanými podniky bude bránit 
správnému rozvoji trhu.

Pozměňovací návrh 231
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 7 b – odst. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„13a. Postupy stanovené v tomto článku 
se zvláštním odkazem na omezení 
stanovená v odstavci 2 se nepoužijí na 
těžební plynovody, které přímo propojují 
sítě zemí původu dodávek plynu a místa 
určení na území Společenství, a na jejich 
modernizaci.“
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Or. en

Odůvodnění

Těžební plynovody, které přímo vedou na území Společenství, by neměly být podrobovány 
certifikačnímu postupu. Rozvoj velkých projektů výroby a přepravy plynu je většinou 
uskutečňován mezinárodními konsorcii, jejichž součástí jsou zahraniční výrobci: Ve většině 
případů jsou některé podniky, které se účastní těchto projektů, kontrolovány třetími zeměmi, 
nebo v nich třetí země mají účast.

Pozměňovací návrh 232
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/55/ES
Článek 7 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 c vypouští se
Určení provozovatelů skladovacího 
zařízení a zařízení LNG
Členské státy určí nebo požádají 
plynárenské podniky, které vlastní 
skladovací zařízení nebo zařízení LNG, 
aby na dobu stanovenou členskými státy 
a s přihlédnutím k účinnosti a 
hospodářské rovnováze určily jednoho 
nebo více provozovatelů soustavy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hospodárně a s náležitým ohledem na (a) hospodárně a s náležitým ohledem na 
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životní prostředí provozuje, udržuje 
a rozvíjí bezpečné, spolehlivé a účinné 
přepravní soustavy, skladovací zařízení 
nebo zařízení LNG a podporuje 
energetickou účinnost a výzkum 
a inovace, především z hlediska zajištění 
průniku energie z obnovitelných zdrojů na 
trh a rozšíření nízkouhlíkové technologie;

životní prostředí provozuje, udržuje 
a rozvíjí bezpečné, spolehlivé a účinné 
přepravní soustavy, skladovací zařízení 
nebo zařízení LNG.

Or. de

Odůvodnění

Úkolem provozovatelů přepravních soustav, skladovacích zařízení a/nebo zařízení LNG je 
zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a účinnou infrastrukturu.  Vyšších cílů nelze 
prostřednictvím provozovatelů dosáhnout. Tyto cíle spadají buď do oblasti působnosti 
dotčených členských států, nebo jiných účastníků trhu.

Pozměňovací návrh 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hospodárně a s náležitým ohledem na 
životní prostředí provozuje, udržuje 
a rozvíjí bezpečné, spolehlivé a účinné 
přepravní soustavy, skladovací zařízení 
nebo zařízení LNG a podporuje 
energetickou účinnost a výzkum a inovace, 
především z hlediska zajištění průniku 
energie z obnovitelných zdrojů na trh 
a rozšíření nízkouhlíkové technologie;

(a) hospodárně a s náležitým ohledem na 
životní prostředí provozuje, udržuje 
a rozvíjí bezpečné, spolehlivé a účinné 
přepravní soustavy, skladovací zařízení 
nebo zařízení LNG a ve snaze dosáhnout 
splnění těchto cílů podporuje energetickou 
účinnost a aktivní integraci obnovitelných 
zdrojů s velkou kapacitou 
a decentralizované výroby energie a
výzkum a inovace;

Or. en

Odůvodnění

Je rovněž úkolem provozovatelů soustavy aktivně integrovat obnovitelné zdroje.
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Pozměňovací návrh 235
Britta Thomsen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V čl. 8 odst. 1 se vkládá bod, který 
zní:
„(da) je odpovědný za vybírání poplatků 
za přístup, poplatků za přetížení a plateb 
v rámci vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přepravních soustav ve 
smyslu článku 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003, udělování a správu přístupu 
třetích stran a vydávání odůvodněných 
vysvětlení při zamítnutí přístupu, které 
sledují vnitrostátní regulační orgány; při 
plnění úkolů podle tohoto článku 
provozovatelé přepravní soustavy 
především zváží přínosy pro region, ve 
kterém působí.“

Or. en

Odůvodnění

Toto upřesňuje některé činnosti, které musí provozovatelé přepravní soustavy provádět, ale 
rovněž je potřeba zajistit, aby se s důvody pro neposkytnutí přístupu zacházelo 
transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh 236
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 8 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Členské státy mohou prostřednictvím 
svých vnitrostátních regulačních orgánů
požadovat, aby provozovatelé přepravní 
soustavy dodržovali minimální normy 
pro údržbu a rozvoj přepravní soustavy, 
včetně propojovací kapacity. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly být vybaveny 
většími pravomocemi ve snaze zajistit 
ochranu spotřebitele v rámci Unie.“

Or. en

Odůvodnění

Ochrana spotřebitele musí být prioritou při přijímání rozhodnutí o údržbě, aby se zajistilo, že 
nedochází ke škodlivým dopadům na konečné uživatele. V současné době mnoho 
vnitrostátních regulačních orgánů není příslušných k péči o evropského spotřebitele, takže 
všechna rozhodnutí jsou přijímána s ohledem na vnitrostátního spotřebitele, což je potřeba 
změnit, pokud má být úspěšně vytvořen evropský trh s energií.

Pozměňovací návrh 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Členské státy mohou prostřednictvím 
svých vnitrostátních regulačních orgánů
požadovat, aby provozovatelé přepravní 
soustavy dodržovali minimální normy 
pro údržbu a rozvoj přepravní soustavy, 
včetně propojovací kapacity. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly být vybaveny 
většími pravomocemi ve snaze zajistit 
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ochranu spotřebitele v rámci Unie.“

Or. en

(Doplňuje vyjasnění do čl. 8 odst. 3 směrnice 2003/55/ES)

Odůvodnění

Ochrana spotřebitele musí být prioritou při přijímání rozhodnutí o údržbě, aby se zajistilo, že 
nedochází ke škodlivým dopadům na konečné uživatele. V současné době mnoho 
vnitrostátních regulačních orgánů není příslušných k péči o evropského spotřebitele, takže 
všechna rozhodnutí jsou přijímána s ohledem na vnitrostátního spotřebitele, což je potřeba 
změnit, pokud má být úspěšně vytvořen evropský trh s energií.

Pozměňovací návrh 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 c (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 8 – odst. 4 a až 4 h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) V článku 8 se vkládají odstavce, které 
znějí:
„4a. Provozovatelé přepravní soustavy 
zpracovávají nejméně každé dva roky 
desetiletý plán rozvoje sítě. Přijímají 
opatření pro zajištění přiměřenosti 
soustavy a bezpečnosti dodávek.
4b. Desetiletý plán rozvoje sítě zejména:
a) informuje účastníky trhu o hlavních 
přepravních infrastrukturách, které mají 
být v následujících deseti letech 
vybudovány;
b) informuje o veškerých již schválených 
investicích a uvádí nové investice, pro něž 
bude prováděcí rozhodnutí přijato 
v příštích třech letech;
4c. Za účelem vypracování tohoto 
desetiletého plánu rozvoje sítě formuluje 
každý provozovatel přepravní soustavy 
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hypotézy o vývoji v oblasti výroby, 
spotřeby a výměny s jinými zeměmi a 
přihlíží rovněž k stávajícím investičním 
plánům týkajícím se regionálních 
a celoevropských sítí. Provozovatelé 
přepravní soustavy předloží v patřičné 
lhůtě návrh plánu příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu.
4d. Příslušný vnitrostátní orgán návrh 
konzultuje se všemi významnými uživateli 
sítě otevřenou a transparentní metodou, 
přičemž je oprávněn výsledky konzultací 
zveřejnit, zejména případnou potřebu 
investic. 
4e. Příslušný vnitrostátní orgán posuzuje, 
zda návrh desetiletého plánu rozvoje sítě 
uspokojuje veškeré investiční potřeby, 
které byly identifikovány v rámci 
konzultací. Příslušný vnitrostátní orgán 
může provozovateli přepravní soustavy 
uložit, aby plán změnil.
4f. Příslušným vnitrostátním orgánem 
uvedeným v odstavcích 4c, 4d a 4e je také 
vnitrostátní regulační orgán, jakýkoli jiný 
příslušný vnitrostátní veřejný orgán nebo 
subjekt, který provozovatel přepravní 
soustavy vytvořil za účelem rozvoje sítě. 
V posledně uvedeném případě předloží 
provozovatelé přepravní soustavy 
příslušnému vnitrostátnímu veřejnému 
orgánu ke schválení návrh stanov, 
seznam členů a jednací řád.
4g. Pokud provozovatel přepravní 
soustavy neprovede určitou investici, která 
je součástí desetiletého plánu rozvoje sítě, 
v průběhu příštích tří let, členské státy 
zajistí, aby měl vnitrostátní regulační 
orgán nebo jiný příslušný vnitrostátní 
veřejný orgán pravomoci nezbytné 
k přijetí jednoho z těchto opatření:
a) vyzvat za pomoci všech dostupných 
právních prostředků provozovatele 
přepravní soustavy, aby splnil své 
investiční závazky v rámci svých 
finančních možností; nebo
b) vyzvat nezávislé investory k účasti na 
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výběrovém řízení pro investice do 
přepravní soustavy a zároveň může uložit 
provozovateli přepravní soustavy, aby:
– souhlasil s financováním třetími 
stranami,
– souhlasil s výstavbou, kterou uskuteční 
třetí osoby, nebo sám vybudoval příslušná 
nová zařízení,
– provozoval příslušná nová zařízení.
Příslušné dohody o financování musí být 
schváleny vnitrostátním regulačním 
orgánem nebo jiným příslušným 
vnitrostátním orgánem. V obou případech 
musí být regulované sazby takové, aby 
umožňovaly příjmy, které pokryjí náklady 
těchto investic.

4h. Příslušný vnitrostátní veřejný orgán 
sleduje a vyhodnocuje provádění 
investičního plánu.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy článku 8 zajišťují zejména uskutečnění nezbytných investic do sítě, a to 
dokonce proti vůli provozovatele přepravní soustavy, a nemožnost odmítnout připojení k síti. 
Pokud provozovatel přepravní soustavy odmítne uskutečnit určitou investici, počítá se se 
dvěma opatřeními: Buď příslušný veřejný orgán vyzve k uskutečnění investice provozovatele 
přepravní soustavy, nebo zahájí nabídkové řízení.

Pozměňovací návrh 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 c (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) V článku 8 se vkládá odstavec, který 
zní:
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„4a. Provozovatelé přepravní soustavy 
přihlédnou při plnění svých úkolů 
k technickému a tržnímu kodexu 
přijatému Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu.“

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby všichni provozovatelé přepravní soustavy provedli tyto kodexy přijaté 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav zemního plynu. Spojením kodexů s úkoly 
provozovatelů přepravní soustavy, stanoveným ve směrnici o plynu, dochází k významnému 
posílení postavení kodexů, neboť ztrácejí svou zcela nezávaznou povahu.

Pozměňovací návrh 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 d (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6d) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 8a
Účinné a efektivní oddělení přepravních 
soustav
I. Zařízení, vybavení, personál a identita
1. Provozovatelé přepravní soustavy mají 
k dispozici veškeré personální, věcné 
a finanční prostředky, potřebné pro řádné 
zajištění přepravy plynu, zejména:
i) provozovatel přepravní soustavy musí 
vlastnit veškerý majetek potřebný pro 
řádné zajištění přepravy plynu;
ii) provozovatel přepravní soustavy musí 
zaměstnávat personál potřebný pro řádné 
zajištění přepravy plynu;
iii) sdílení pracovníků a poskytování 
služeb mezi divizemi vertikálně 
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integrovaného podniku, které vykonávají 
funkce výroby nebo dodávek energie, 
musí být omezeno na případy, v nichž je 
vyloučena jakákoli diskriminace, a 
podléhá schválení vnitrostátních 
regulačních orgánů, aby se předešlo 
obavám z narušení hospodářské soutěže a 
střetu zájmů;
iv) pro budoucí investiční projekty musí 
být včas uvolněny přiměřené finanční 
zdroje.
2. K činnostem, které jsou považovány za 
nezbytné pro řádné zajištění přepravy 
plynu uvedené v odstavci 1, patří alespoň:
– zastupování provozovatele přepravní 
soustavy a kontakty s třetími osobami 
a vnitrostátními regulačními orgány,
– poskytování přístupu k síti třetím 
stranám a jeho organizační zajištění,
– vybírání poplatků za přístup, poplatků 
za přetížení a plateb v rámci 
vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přepravních soustav ve 
smyslu článku 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003,
– provoz, údržba a rozvoj přepravní 
soustavy,
– investiční plánování, které zajistí 
dlouhodobou schopnost soustavy 
uspokojovat přiměřenou poptávku 
a zaručí bezpečnost dodávek,
– právní služby,
– účetnictví a služby výpočetní techniky.
3. Organizační formou provozovatelů
přepravních soustav je akciová společnost.
4. Provozovatelé přepravních soustav mají 
vlastní firemní identitu výrazně odlišnou 
od vertikálně integrovaného podniku 
a mají vlastní značku, komunikační profil 
a sídlo.
5. Auditorem účtů provozovatelů 
přepravních sítí je jiná osoba než ta, která 
kontroluje účty vertikálně integrovaného 
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podniku a jeho přidružených společností.
II. Nezávislost vedení provozovatelů 
přepravních soustav, generálního ředitele 
nebo výkonné rady
6. Rozhodnutí o jmenování a o případném 
předčasném ukončení pracovního poměru 
generálního ředitele nebo členů výkonné 
rady provozovatele přepravní soustavy 
a rozhodnutí o uzavření zaměstnaneckých 
smluv s těmito osobami a o jejich 
předčasném ukončení se oznamují 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu nebo 
jinému příslušnému vnitrostátnímu 
veřejnému orgánu. Tato rozhodnutí a tyto 
smlouvy mohou být závazné pouze tehdy, 
pokud regulační orgán nebo jiný 
příslušný vnitrostátní veřejný orgán ve 
lhůtě tří týdnů od dne oznámení nevyužije 
svého práva veta. Právo veta může být 
uplatněno buď v případě, že jmenování a 
uzavření příslušných smluv vyvolává 
závažné pochybnosti o odborné 
nezávislosti jmenovaného generálního 
ředitele nebo člena výkonné rady, nebo 
v případě předčasného ukončení 
pracovního poměru a vypovězení 
příslušných smluv, pokud existují závažné 
pochybnosti o důvodech pro toto 
ukončení.
7. Pokud řídící pracovníci provozovatele 
přepravních soustav nesouhlasí 
s předčasným ukončením svého 
pracovního poměru, mají právo se odvolat 
k vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
nebo jinému příslušnému vnitrostátnímu 
veřejnému orgánu nebo k soudu.
8. Po ukončení svého pracovního poměru 
u provozovatele přepravní soustavy se 
bývalí generální ředitelé nebo členové 
výkonné rady nesmějí po dobu nejméně tří 
let podílet na činnosti žádné z divizí 
vertikálně integrovaného podniku, která 
vykonává funkce výroby nebo dodávek 
energie.
9. Generální ředitel nebo členové výkonné 
rady nesmějí mít žádný zájem na jiném 
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podniku vertikálně integrované 
společnosti, než je provozovatel přepravní 
soustavy, ani od něj pobírat jakoukoli 
odměnu. Odměny generálního ředitele 
nebo členů výkonné rady nesmějí záviset 
na činnosti jiného vertikálně 
integrovaného podniku, než je 
provozovatel přepravní soustavy.
10. Generální ředitel nebo členové 
výkonné rady provozovatele přepravní 
soustavy nenesou přímou ani nepřímou 
zodpovědnost za běžný provoz jakékoli 
z divizí vertikálně integrovaného podniku.
11. Aniž jsou dotčena výše uvedená 
ustanovení, má provozovatel přepravní 
soustavy právo rozhodovat o majetku, 
který je zapotřebí k provozu, údržbě 
a rozvoji sítě, nezávisle na integrovaném 
plynárenském podniku. Tato skutečnost 
by neměla bránit existenci náležitých 
koordinačních mechanismů zajišťujících 
ochranu práv mateřské společnosti na 
dohled nad řízením a hospodařením, 
pokud jde o návratnost aktiv v dceřiné 
společnosti, nepřímo regulovaných 
v souladu s článkem 24c. Umožňuje to 
mateřské společnosti zejména schvalovat 
roční finanční plán nebo jakýkoli 
rovnocenný nástroj provozovatele 
přepravní soustavy a stanovovat paušální 
limity pro úroveň zadluženosti své dceřiné 
společnosti. Neumožňuje mateřské 
společnosti vydávat příkazy týkající se 
běžného provozu, ani pokud jde 
o jednotlivá rozhodnutí týkající se 
výstavby nebo modernizace přepravního 
vedení nepřekračující podmínky 
schváleného finančního plánu nebo 
jakéhokoli rovnocenného nástroje.
III. Dozorčí rada / představenstvo
12. Předseda dozorčí rady nebo 
představenstva provozovatele přepravní 
soustavy se nesmí podílet na činnosti 
jakékoli divize vertikálně integrovaného 
podniky, který vykonává funkce výroby 
nebo dodávek energie.
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13. Členy dozorčí rady nebo 
představenstva provozovatele přepravní 
soustavy jsou rovněž nezávislé osoby 
jmenované na období nejméně pěti let. 
Jmenování generálního ředitele nebo 
členů výkonné rady se oznamuje 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu nebo 
jinému příslušnému vnitrostátnímu 
veřejnému orgánu a je závazné za 
podmínek uvedených v odstavci 6.
14. Pro účely odstavce 13 je člen dozorčí 
rady nebo představenstva provozovatele 
přepravní soustavy považován za 
nezávislého, pokud není s vertikálně 
integrovaným podnikem, jeho většinovými 
akcionáři nebo vedením v žádném 
obchodním ani jiném vztahu, který by 
vytvářel střet zájmů. Člen dozorčí rady 
nebo představenstva nesmí zejména:
a) být po dobu pěti let před jmenováním 
členem dozorčí rady nebo představenstva 
zaměstnancem žádné z divizí vertikálně 
integrovaného podniku, která vykonává 
funkce výroby a dodávek energie;
b) mít jakýkoli zájem na vertikálně 
integrovaném podniku nebo jeho 
přidružených společnostech kromě 
provozovatele přepravní soustavy 
a pobírat od něj jakoukoli odměnu;
c) být po dobu členství v dozorčí radě nebo 
představenstvu ve významném obchodním 
vztahu s některou z divizí vertikálně 
integrované společnost, která vykonává 
funkce dodávek energie;
d) být členem výkonné rady společnosti, 
v níž jsou členové dozorčí rady nebo 
představenstva jmenováni vertikálně 
integrovaným podnikem.
IV. Kontrolor shody
15. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
přepravní soustavy vypracoval 
a uskutečnil program shody, který stanoví 
opatření přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování.  Program 
rovněž stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců provozovatelů přepravní 
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soustavy vedoucí ke splnění tohoto cíle. 
Tento program musí být schválen 
vnitrostátním regulačním orgánem nebo 
jiným příslušným vnitrostátním veřejným 
orgánem. Shodu programu sleduje 
nezávislý kontrolor shody. V případě 
nesprávného provedení programu shody 
provozovatelem přepravní soustavy může 
vnitrostátní regulační orgán uvalit 
sankce.
16. Generální ředitel nebo výkonná rada 
provozovatele pověří výkonem funkce 
kontrolora shody určitou osobu nebo 
orgán. Tato osoba nebo orgán:
i) sleduje provádění programu shody;
ii) připravuje výroční zprávu, která uvádí 
opatření přijatá za účelem provádění 
programu shody; tato zpráva se předává 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu;
iii) vydává doporučení ohledně programu 
shody a jeho provádění.
17. Nezávislost kontrolora shody je 
zaručena především prostřednictvím 
podmínek příslušné zaměstnanecké 
smlouvy.
18. Kontrolor shody má možnost 
pravidelně kontaktovat dozorčí radu nebo 
představenstvo provozovatele přepravní 
soustavy a vertikálně integrovaného 
podniku a vnitrostátní regulační orgány. 
19. Kontrolor shody se účastní všech 
schůzí dozorčí rady nebo představenstva 
provozovatele přepravní soustavy, na 
nichž se projednávají:
i) podmínky přístupu a připojení 
k soustavě včetně vybírání poplatků za 
přístup, poplatků za přetížení a plateb 
v rámci vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přepravních soustav ve 
smyslu článku 3 nařízení (ES) 
č. 1228/2003;
ii) projekty realizované za účelem 
provozu, údržby a rozvoje přepravní 
soustavy, včetně investic do propojení sítí 
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a připojení k síti;
iii) nákup energie za účelem vyrovnání 
energetických ztrát.
20. Na těchto schůzích dbá kontrolor 
shody o to, aby dozorčí radě nebo 
představenstvu nebyly diskriminačním 
způsobem sděleny informace o činnostech 
výrobců nebo dodavatelů energie, které by 
mohly poskytnout obchodní výhodu.
21. Kontrolor shody může nahlížet do 
všech knih a záznamů provozovatele 
přepravní soustavy, může vstupovat do 
jeho kancelářských prostor a má přístup 
ke všem informacím nutným pro plnění 
svých povinností. 
Kontrolora shody jmenuje a odvolává 
generální ředitel nebo výkonná rada po 
předchozím souhlasu vnitrostátního 
regulačního orgánu.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje účinné oddělení, aniž by došlo k porušení vlastnických 
práv. Zavedením výše uvedených mechanismů bude zajištěna strukturální a finanční 
nezávislost provozovatelů přepravních soustav na produkci vertikálně integrovaných podniků. 
Neutralita provozovatele přepravní soustavy bude kontrolována vnitrostátním regulačním 
orgánem, kontrolorem shody a auditorem. Jako druhý pilíř této varianty se pro regulátory 
zavádějí účinné sankce, které zaručí, že provozovatel přepravní soustavy již nebude 
v postavení, které mu umožňuje bránit investicím do sítě.

Pozměňovací návrh 241
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Článek 9 vypouští se
Nezávislí provozovatelé soustavy



AM\717987CS.doc 55/113 PE404.543v01-00
Externí překlad

CS

1. Pokud v době vstupu této směrnice 
v platnost náleží přepravní soustava 
vertikálně integrovanému podniku, 
mohou členské státy přiznat odchylky od 
čl. 7 odst. 1 za podmínky, že členský stát 
na návrh vlastníka přepravní soustavy 
určí nezávislého provozovatele soustavy 
a že Komise toto určení schválí. 
Vertikálně integrovaným podnikům, které 
vlastní přepravní soustavu, nesmí být 
v žádném případě bráněno přijmout kroky 
k dosažení souladu s čl. 7 odst. 1.
2. Členský stát může nezávislého 
provozovatele soustavy schválit a určit, 
pouze pokud:
a) uchazeč prokázal, že splňuje požadavky 
čl. 7 odst. 1 písm. b) až d);
b) uchazeč prokázal, že má pro provádění 
úkolů podle článku 8 k dispozici potřebné 
finanční, technické a lidské zdroje;
c) se uchazeč zavázal dodržovat desetiletý 
plán rozvoje sítě navržený regulačním 
orgánem;
d) vlastník přepravní soustavy prokázal 
schopnost dostát svým povinnostem podle 
odstavce 6. Za tímto účelem musí 
poskytnout všechny návrhy smluvních 
ujednání s ucházejícím se podnikem 
i s jakýmkoli dalším relevantním 
subjektem;
(e) uchazeč prokázal schopnost dostát 
svým povinnostem vyplývajícím z nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1775/2005 ze dne 28. září 2005 
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám, včetně spolupráce 
provozovatelů přepravní soustavy na 
evropské i regionální úrovni.
3. Podniky, které byly certifikovány 
regulačním orgánem jako podniky 
splňující požadavky článku 7a a čl. 9 
odst. 2, členské státy schválí a určí jako 
nezávislé provozovatele soustavy. Použije 
se certifikační postup podle článku 7b.
4. Pokud Komise přijala rozhodnutí 
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postupem podle článku 7b a shledá, že 
regulační orgán do dvou měsíců nenaplnil 
její rozhodnutí, určí do šesti měsíců na 
návrh agentury a poté, co se seznámí se 
stanovisky vlastníka přepravní soustavy 
a provozovatele přepravní soustavy, 
nezávislého provozovatele soustavy na 
dobu pěti let. Vlastník přepravní soustavy 
může regulačnímu orgánu postupem 
podle čl. 9 odst. 1 kdykoli navrhnout 
určení nového nezávislého provozovatele 
soustavy.
5. Každý nezávislý provozovatel soustavy 
odpovídá za udělování a správu přístupu 
třetích stran, včetně vybírání přístupových 
poplatků a poplatků za překročení 
kapacity, dále za provoz, údržbu a rozvoj 
přepravní soustavy, jakož i za zabezpečení 
dlouhodobé schopnosti soustavy 
uspokojovat přiměřenou poptávku 
prostřednictvím plánování investic. Při 
rozvoji sítě odpovídá nezávislý 
provozovatel soustavy za plánování 
(včetně povolovacího řízení) a výstavbu 
nové infrastruktury a její uvedení do 
provozu. Pro tento účel působí jako 
provozovatel přepravní soustavy v souladu 
s touto kapitolou. Vlastníci přepravní 
soustavy nesmějí odpovídat za udělování 
a správu přístupu třetích stran ani za 
plánování investic.
6. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, pak vlastník přepravní soustavy
a) poskytne nezávislému provozovateli 
soustavy veškerou náležitou součinnost 
a podporu pro účely plnění jeho úkolů, 
zejména včetně všech náležitých 
informací;
b) financuje investice, o nichž rozhodne 
nezávislý provozovatel soustavy a které 
schválí regulační orgán, nebo poskytne 
souhlas s financováním ze strany 
kterékoli zúčastněné osoby včetně 
nezávislého provozovatele soustavy. 
Příslušná finanční ujednání podléhají 
souhlasu regulačního orgánu. Před 
udělením tohoto souhlasu konzultuje 
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regulační orgán s vlastníkem majetku a 
s ostatními zúčastněnými osobami;
(c) zajistí krytí odpovědnosti ve vztahu 
k majetku tvořícímu síť, který vlastní 
a který je spravován nezávislým 
provozovatelem soustavy, s výjimkou 
odpovědnosti vztahující se k úkolům 
nezávislého provozovatele soustavy;
d) poskytne záruky k usnadnění 
financování jakéhokoli rozšiřování sítě, 
s výjimkou investic, u nichž podle 
odstavce b) poskytl souhlas s 
financováním ze strany kterékoli 
zúčastněné osoby včetně nezávislého 
provozovatele soustavy.
7. V úzké spolupráci s regulačním 
orgánem se příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu pro hospodářskou soutěž udělí 
veškeré náležité pravomoci pro účinné 
sledování plnění povinností, které 
vlastníkovi přepravní soustavy vyplývají 
z odstavce 6.“

Or. en

Odůvodnění

Model nezávislého provozovatele soustavy znamená byrokracii a nákladnou regulační 
kontrolu a není proto životaschopnou alternativou úplného oddělení vlastnických vztahů.

Pozměňovací návrh 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Nezávislí provozovatelé soustavy
1. Pokud v době vstupu této směrnice 
v platnost náleží přepravní soustava 
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vertikálně integrovanému podniku, 
mohou členské státy přiznat odchylky od 
čl. 7 odst. 1 za podmínky, že členský stát 
na návrh vlastníka přepravní soustavy 
určí nezávislého provozovatele soustavy 
a že Komise toto určení schválí. 
Vertikálně integrovaným podnikům, které 
vlastní přepravní soustavu, nesmí být v 
žádném případě bráněno přijmout kroky 
k dosažení souladu s čl. 7 odst. 1.
2. Členský stát může nezávislého 
provozovatele soustavy schválit a určit, 
pouze pokud:
a) uchazeč prokázal, že splňuje požadavky 
čl. 7 odst. 1 písm. b) až d);
b) uchazeč prokázal, že má pro provádění 
úkolů podle článku 8 k dispozici potřebné 
finanční, technické a lidské zdroje;
c) se uchazeč zavázal dodržovat desetiletý 
plán rozvoje sítě navržený regulačním 
orgánem;
d) vlastník přepravní soustavy prokázal 
schopnost dostát svým povinnostem podle 
odstavce 6. Za tímto účelem musí 
poskytnout všechny návrhy smluvních 
ujednání s ucházejícím se podnikem i 
s jakýmkoli dalším relevantním 
subjektem;
e) uchazeč prokázal schopnost dostát 
svým povinnostem vyplývajícím z nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1775/2005 ze dne 28. září 2005 o 
podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám, včetně spolupráce 
provozovatelů přepravní soustavy na 
evropské i regionální úrovni.

3. Podniky, které byly certifikovány 
regulačním orgánem jako podniky 
splňující požadavky článku 7a a čl. 9 odst. 
2, členské státy schválí a určí jako 
nezávislé provozovatele soustavy. Použije 
se certifikační postup podle článku 7b.

4. Pokud Komise přijala rozhodnutí 
postupem podle článku 7b a shledá, že 
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regulační orgán do dvou měsíců nenaplnil 
její rozhodnutí, určí do šesti měsíců na 
návrh agentury a poté, co se seznámí se 
stanovisky vlastníka přepravní soustavy 
a provozovatele přepravní soustavy, 
nezávislého provozovatele soustavy na 
dobu pěti let. Vlastník přepravní soustavy 
může regulačnímu orgánu postupem 
podle čl. 9 odst. 1 kdykoli navrhnout 
určení nového nezávislého provozovatele 
soustavy.
5. Každý nezávislý provozovatel soustavy 
odpovídá za udělování a správu přístupu 
třetích stran, včetně vybírání přístupových 
poplatků a poplatků za překročení 
kapacity, dále za provoz, údržbu a rozvoj 
přepravní soustavy, jakož i za zabezpečení 
dlouhodobé schopnosti soustavy 
uspokojovat přiměřenou poptávku 
prostřednictvím plánování investic. Při 
rozvoji sítě odpovídá nezávislý 
provozovatel soustavy za plánování 
(včetně povolovacího řízení) a výstavbu 
nové infrastruktury a její uvedení do 
provozu. Pro tento účel působí jako 
provozovatel přepravní soustavy v souladu 
s touto kapitolou. Vlastníci přepravní 
soustavy nesmějí odpovídat za udělování a 
správu přístupu třetích stran ani za 
plánování investic.
6. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, pak vlastník přepravní soustavy
a) poskytne nezávislému provozovateli 
soustavy veškerou náležitou součinnost a 
podporu pro účely plnění jeho úkolů, 
zejména včetně všech náležitých 
informací;
b) financuje investice, o nichž rozhodne 
nezávislý provozovatel soustavy a které 
schválí regulační orgán, nebo poskytne 
souhlas s financováním ze strany 
kterékoli zúčastněné osoby včetně 
nezávislého provozovatele soustavy. 
Příslušná finanční ujednání podléhají 
souhlasu regulačního orgánu. Před 
udělením tohoto souhlasu konzultuje 
regulační orgán s vlastníkem majetku a 
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s ostatními zúčastněnými osobami;
(c) zajistí krytí odpovědnosti ve vztahu 
k majetku tvořícímu síť, který vlastní 
a který je spravován nezávislým 
provozovatelem soustavy, s výjimkou 
odpovědnosti vztahující se k úkolům 
nezávislého provozovatele soustavy;
d) poskytne záruky k usnadnění 
financování jakéhokoli rozšiřování sítě, s 
výjimkou investic, u nichž podle odstavce 
b) poskytl souhlas s financováním ze 
strany kterékoli zúčastněné osoby včetně 
nezávislého provozovatele soustavy.
7. V úzké spolupráci s regulačním 
orgánem se příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu pro hospodářskou soutěž udělí 
veškeré náležité pravomoci pro účinné 
sledování plnění povinností, které 
vlastníkovi přepravní soustavy vyplývají z 
odstavce 6.

Or. en

Odůvodnění

Oddělení vlastnictví vnitrostátních přepravních sítí je jedinou možností jak zaručit nezávislost 
správců vnitrostátních přepravních sítí a zvýšit transparentnost. Rovněž by to umožnilo 
správcům vnitrostátních přepravních sítí stát se účinnějšími subjekty podporujícími rozvoj 
trhu. V systému nezávislých provozovatelů soustavy zůstává vlastnictví vnitrostátních 
přepravních sítí a obchodní činnosti ve stejných rukách. Ačkoli jsou vnitrostátní přepravní 
činnosti přísně regulovány, vede to k velkému množství pravidel.

Pozměňovací návrh 243
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Nezávislí provozovatelé soustavy
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1. Pokud v době vstupu této směrnice v 
platnost náleží přepravní soustava 
vertikálně integrovanému podniku, 
mohou členské státy přiznat odchylky od 
čl. 7 odst. 1 za podmínky, že členský stát 
na návrh vlastníka přepravní soustavy 
určí nezávislého provozovatele soustavy a 
že Komise toto určení schválí. Vertikálně 
integrovaným podnikům, které vlastní 
přepravní soustavu, nesmí být v žádném 
případě bráněno přijmout kroky k 
dosažení souladu s čl. 7 odst. 1.
2. Členský stát může nezávislého 
provozovatele soustavy schválit a určit, 
pouze pokud:
a) uchazeč prokázal, že splňuje požadavky 
čl. 7 odst. 1 písm. b) až d); 
b) uchazeč prokázal, že má pro provádění 
úkolů podle článku 8 k dispozici potřebné 
finanční, technické a lidské zdroje;
c) se uchazeč zavázal dodržovat desetiletý 
plán rozvoje sítě navržený regulačním 
orgánem;
d) vlastník přepravní soustavy prokázal 
schopnost dostát svým povinnostem podle 
odstavce 6. Za tímto účelem musí 
poskytnout všechny návrhy smluvních 
ujednání s ucházejícím se podnikem i s 
jakýmkoli dalším relevantním subjektem;
(e) uchazeč prokázal schopnost dostát 
svým povinnostem vyplývajícím z nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1775/2005 ze dne 28. září 2005 o 
podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám, včetně spolupráce 
provozovatelů přepravní soustavy na 
evropské i regionální úrovni.
3. Podniky, které byly certifikovány 
regulačním orgánem jako podniky
splňující požadavky článku 7a a čl. 9 odst. 
2, členské státy schválí a určí jako 
nezávislé provozovatele soustavy. Použije 
se certifikační postup podle článku 7b.
4. Pokud Komise přijala rozhodnutí 
postupem podle článku 7b a shledá, že 
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regulační orgán do dvou měsíců nenaplnil 
její rozhodnutí, určí do šesti měsíců na 
návrh agentury a poté, co se seznámí se 
stanovisky vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele přepravní soustavy, 
nezávislého provozovatele soustavy na 
dobu pěti let. Vlastník přepravní soustavy 
může regulačnímu orgánu postupem 
podle čl. 9 odst. 1 kdykoli navrhnout 
určení nového nezávislého provozovatele 
soustavy.

5. Každý nezávislý provozovatel soustavy 
odpovídá za udělování a správu přístupu 
třetích stran, včetně vybírání přístupových 
poplatků a poplatků za překročení 
kapacity, dále za provoz, údržbu a rozvoj 
přepravní soustavy, jakož i za zabezpečení 
dlouhodobé schopnosti soustavy 
uspokojovat přiměřenou poptávku 
prostřednictvím plánování investic. Při 
rozvoji sítě odpovídá nezávislý 
provozovatel soustavy za plánování 
(včetně povolovacího řízení) a výstavbu 
nové infrastruktury a její uvedení do 
provozu. Pro tento účel působí jako 
provozovatel přepravní soustavy v souladu 
s touto kapitolou. Vlastníci přepravní 
soustavy nesmějí odpovídat za udělování a 
správu přístupu třetích stran ani za 
plánování investic.
6. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, pak vlastník přepravní soustavy
a) poskytne nezávislému provozovateli 
soustavy veškerou náležitou součinnost a 
podporu pro účely plnění jeho úkolů, 
zejména včetně všech náležitých 
informací;
b) financuje investice, o nichž rozhodne 
nezávislý provozovatel soustavy a které 
schválí regulační orgán, nebo poskytne 
souhlas s financováním ze strany 
kterékoli zúčastněné osoby včetně 
nezávislého provozovatele soustavy. 
Příslušná finanční ujednání podléhají 
souhlasu regulačního orgánu. Před 
udělením tohoto souhlasu konzultuje 
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regulační orgán s vlastníkem majetku a s 
ostatními zúčastněnými osobami;
(c) zajistí krytí odpovědnosti ve vztahu k 
majetku tvořícímu síť, který vlastní a 
který je spravován nezávislým 
provozovatelem soustavy, s výjimkou 
odpovědnosti vztahující se k úkolům 
nezávislého provozovatele soustavy;
d) poskytne záruky k usnadnění 
financování jakéhokoli rozšiřování sítě, s 
výjimkou investic, u nichž podle odstavce 
b) poskytl souhlas s financováním ze 
strany kterékoli zúčastněné osoby včetně 
nezávislého provozovatele soustavy.
7. V úzké spolupráci s regulačním 
orgánem se příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu pro hospodářskou soutěž udělí 
veškeré náležité pravomoci pro účinné 
sledování plnění povinností, které 
vlastníkovi přepravní soustavy vyplývají z 
odstavce 6.

Or. en

Odůvodnění

Model nezávislého provozovatele soustavy znamená byrokracii a nákladnou regulační 
kontrolu a není proto životaschopnou alternativou úplného oddělení vlastnických vztahů.

Pozměňovací návrh 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se

Nezávislí provozovatelé soustavy

1. Pokud v době vstupu této směrnice v 
platnost náleží přepravní soustava 
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vertikálně integrovanému podniku, 
mohou členské státy přiznat odchylky od 
čl. 7 odst. 1 za podmínky, že členský stát 
na návrh vlastníka přepravní soustavy 
určí nezávislého provozovatele soustavy a 
že Komise toto určení schválí. Vertikálně 
integrovaným podnikům, které vlastní 
přepravní soustavu, nesmí být v žádném 
případě bráněno přijmout kroky k 
dosažení souladu s čl. 7 odst. 1.

2. Členský stát může nezávislého 
provozovatele soustavy schválit a určit, 
pouze pokud:
a) uchazeč prokázal, že splňuje požadavky 
čl. 7 odst. 1 písm. b) až d);
b) uchazeč prokázal, že má pro provádění 
úkolů podle článku 8 k dispozici potřebné 
finanční, technické a lidské zdroje;
c) se uchazeč zavázal dodržovat desetiletý 
plán rozvoje sítě navržený regulačním 
orgánem;
d) vlastník přepravní soustavy prokázal 
schopnost dostát svým povinnostem podle 
odstavce 6. Za tímto účelem musí 
poskytnout všechny návrhy smluvních 
ujednání s ucházejícím se podnikem i s 
jakýmkoli dalším relevantním subjektem;
(e) uchazeč prokázal schopnost dostát 
svým povinnostem vyplývajícím z nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1775/2005 ze dne 28. září 2005 o 
podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám, včetně spolupráce 
provozovatelů přepravní soustavy na 
evropské i regionální úrovni.

3. Podniky, které byly certifikovány 
regulačním orgánem jako podniky 
splňující požadavky článku 7a a čl. 9 odst. 
2, členské státy schválí a určí jako 
nezávislé provozovatele soustavy. Použije 
se certifikační postup podle článku 7b.

4. Pokud Komise přijala rozhodnutí 
postupem podle článku 7b a shledá, že 
regulační orgán do dvou měsíců nenaplnil 
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její rozhodnutí, určí do šesti měsíců na 
návrh agentury a poté, co se seznámí se 
stanovisky vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele přepravní soustavy, 
nezávislého provozovatele soustavy na 
dobu pěti let. Vlastník přepravní soustavy 
může regulačnímu orgánu postupem 
podle čl. 9 odst. 1 kdykoli navrhnout 
určení nového nezávislého provozovatele 
soustavy.
5. Každý nezávislý provozovatel soustavy 
odpovídá za udělování a správu přístupu 
třetích stran, včetně vybírání přístupových 
poplatků a poplatků za překročení 
kapacity, dále za provoz, údržbu a rozvoj 
přepravní soustavy, jakož i za zabezpečení 
dlouhodobé schopnosti soustavy 
uspokojovat přiměřenou poptávku 
prostřednictvím plánování investic. Při 
rozvoji sítě odpovídá nezávislý 
provozovatel soustavy za plánování 
(včetně povolovacího řízení) a výstavbu 
nové infrastruktury a její uvedení do 
provozu. Pro tento účel působí jako 
provozovatel přepravní soustavy v souladu 
s touto kapitolou. Vlastníci přepravní 
soustavy nesmějí odpovídat za udělování a 
správu přístupu třetích stran ani za 
plánování investic.

6. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, pak vlastník přepravní soustavy
a) poskytne nezávislému provozovateli 
soustavy veškerou náležitou součinnost a 
podporu pro účely plnění jeho úkolů, 
zejména včetně všech náležitých 
informací;
b) financuje investice, o nichž rozhodne 
nezávislý provozovatel soustavy a které 
schválí regulační orgán, nebo poskytne 
souhlas s financováním ze strany 
kterékoli zúčastněné osoby včetně 
nezávislého provozovatele soustavy.
Příslušná finanční ujednání podléhají 
souhlasu regulačního orgánu. Před 
udělením tohoto souhlasu konzultuje 
regulační orgán s vlastníkem majetku a s 
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ostatními zúčastněnými osobami;
(c) zajistí krytí odpovědnosti ve vztahu k 
majetku tvořícímu síť, který vlastní a 
který je spravován nezávislým 
provozovatelem soustavy, s výjimkou 
odpovědnosti vztahující se k úkolům 
nezávislého provozovatele soustavy; 
d) poskytne záruky k usnadnění 
financování jakéhokoli rozšiřování sítě, s 
výjimkou investic, u nichž podle odstavce 
b) poskytl souhlas s financováním ze 
strany kterékoli zúčastněné osoby včetně 
nezávislého provozovatele soustavy.

7. V úzké spolupráci s regulačním 
orgánem se příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu pro hospodářskou soutěž udělí 
veškeré náležité pravomoci pro účinné 
sledování plnění povinností, které 
vlastníkovi přepravní soustavy vyplývají z 
odstavce 6.

Or. en

Odůvodnění

Model nezávislého provozovatele soustavy znamená byrokracii a nákladnou regulační 
kontrolu a není proto životaschopnou alternativou úplného oddělení vlastnických vztahů.

Pozměňovací návrh 245
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud v době vstupu této směrnice v 
platnost náleží přepravní soustava 
vertikálně integrovanému podniku, mohou 
členské státy přiznat odchylky od čl. 7 
odst. 1 za podmínky, že členský stát na 
návrh vlastníka přepravní soustavy určí 

1. Pokud v době vstupu této směrnice v 
platnost náleží přepravní soustava 
vertikálně integrovanému podniku, mohou 
členské státy přiznat odchylky od čl. 7 
odst. 1 za podmínky, že členský stát na 
návrh vlastníka přepravní soustavy určí 
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nezávislého provozovatele soustavy a že 
Komise toto určení schválí.  Vertikálně 
integrovaným podnikům, které vlastní 
přepravní soustavu, nesmí být v žádném 
případě bráněno přijmout kroky k dosažení 
souladu s čl. 7 odst. 1.

nezávislého provozovatele soustavy pro 
tento členský stát a že Komise toto určení 
schválí.  Vertikálně integrovaným 
podnikům, které vlastní přepravní 
soustavu, nesmí být v žádném případě 
bráněno přijmout kroky k dosažení souladu 
s čl. 7 odst. 1.

Or. en

(Čl. 1 bod 8 odst. 1 návrhu směrnice pozměněný jak uvedeno)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje, že v členském státě může být určen pouze jeden nezávislý 
provozovatel soustavy. Rozvoji regionálních trhů by nepomohlo vytvoření několika 
nezávislých provozovatelů soustavy v rámci jednoho členského státu. 

Pozměňovací návrh 246
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise přijala rozhodnutí 
postupem podle článku 7b a shledá, že 
regulační orgán do dvou měsíců nenaplnil 
její rozhodnutí, určí do šesti měsíců na 
návrh agentury a poté, co se seznámí se 
stanovisky vlastníka přepravní soustavy 
a provozovatele přepravní soustavy, 
nezávislého provozovatele soustavy na 
dobu pěti let. Vlastník přepravní soustavy 
může regulačnímu orgánu postupem podle 
čl. 9 odst. 1 kdykoli navrhnout určení 
nového nezávislého provozovatele 
soustavy.

4. Pokud Komise přijala rozhodnutí 
postupem podle článku 7b a shledá, že 
regulační orgán do dvou měsíců nenaplnil 
její rozhodnutí, určí do šesti měsíců na 
návrh agentury a poté, co se seznámí se 
stanovisky vlastníka přepravní soustavy 
a provozovatele přepravní soustavy, 
vnitrostátních regulačních orgánů,
nezávislého provozovatele soustavy na 
dobu pěti let. Vlastník přepravní soustavy 
může regulačnímu orgánu postupem podle 
čl. 9 odst. 1 kdykoli navrhnout určení 
nového nezávislého provozovatele 
soustavy.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a vypouští se
Oddělení vlastníka přepravní soustavy a 

provozovatele skladovacího zařízení
1. Byl-li určen nezávislý provozovatel
soustavy, musí vlastníci přepravní 
soustavy a provozovatelé skladovacího 
zařízení, kteří jsou součástí vertikálně 
integrovaných podniků, být nezávislí, 
přinejmenším pokud jde o právní formu, 
organizaci a rozhodování, na ostatních 
činnostech, které nesouvisejí s přepravou 
a skladováním. Tento článek se použije 
pouze na skladovací zařízení, která jsou 
technicky nebo hospodářsky nezbytná k 
poskytování účinného přístupu k soustavě 
pro účely dodávek zákazníkům podle 
článku 19.
2. Pro zajištění nezávislosti vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení podle odstavce 1 
platí tato minimální kritéria:
(a) osoby odpovědné za řízení vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení nesmějí mít účast 
na těch podnikových strukturách 
integrovaného plynárenského podniku, 
které přímo či nepřímo odpovídají za 
každodenní provoz výroby, distribuce a 
dodávek zemního plynu;
(b) je třeba přijmout vhodná opatření 
zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení, a to 
způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
schopny jednat nezávisle;
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(c) provozovatel skladovacího zařízení má 
účinná rozhodovací práva nezávislá na 
integrovaném plynárenském podniku, 
pokud jde o majetek potřebný pro provoz, 
údržbu nebo rozvoj skladovacích zařízení. 
Tím není vyloučena existence náležitých 
koordinačních mechanismů zajišťujících 
ochranu práv mateřské společnosti na 
dohled nad řízením a hospodařením, 
pokud jde o návratnost aktiv v dceřiné 
společnosti, nepřímo regulovaných v 
souladu s čl. 24c odst. 4. Umožňuje to 
mateřské společnosti zejména schvalovat 
roční finanční plán nebo jakýkoli 
rovnocenný nástroj provozovatele 
skladovacího zařízení a stanovovat 
paušální limity pro úroveň zadluženosti 
své dceřiné společnosti. Neumožňuje to 
mateřské společnosti vydávat příkazy 
týkající se běžného provozu, ani pokud jde 
o jednotlivá rozhodnutí týkající se 
výstavby nebo modernizace skladovacích 
zařízení nepřekračující podmínky 
schváleného finančního plánu nebo 
jakéhokoli rovnocenného nástroje;
(d) vlastník přepravní soustavy a 
provozovatel skladovacího zařízení stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu. 
Program stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu s 
popisem přijatých opatření, která se 
zveřejňuje.
3. Komise může přijmout pokyny k 
zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
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čl. 30 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Model nezávislého provozovatele soustavy znamená byrokracii a nákladnou regulační 
kontrolu a není proto životaschopnou alternativou úplného oddělení vlastnických vztahů.

Pozměňovací návrh 248
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a vypouští se
Oddělení vlastníka přepravní soustavy a 

provozovatele skladovacího zařízení
1. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, musí vlastníci přepravní 
soustavy a provozovatelé skladovacího 
zařízení, kteří jsou součástí vertikálně 
integrovaných podniků, být nezávislí, 
přinejmenším pokud jde o právní formu, 
organizaci a rozhodování, na ostatních 
činnostech, které nesouvisejí s přepravou 
a skladováním. 
Tento článek se použije pouze na 
skladovací zařízení, která jsou technicky 
nebo hospodářsky nezbytná k poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům podle článku 19.
2. Pro zajištění nezávislosti vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení podle odstavce 1 
platí tato minimální kritéria:
(a) osoby odpovědné za řízení vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení nesmějí mít účast 
na těch podnikových strukturách 
integrovaného plynárenského podniku, 
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které přímo či nepřímo odpovídají za 
každodenní provoz výroby, distribuce a 
dodávek zemního plynu;
(b) je třeba přijmout vhodná opatření 
zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení, a to 
způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
schopny jednat nezávisle;
(c) provozovatel skladovacího zařízení má 
účinná rozhodovací práva nezávislá na 
integrovaném plynárenském podniku, 
pokud jde o majetek potřebný pro provoz, 
údržbu nebo rozvoj skladovacích zařízení. 
Tím není vyloučena existence náležitých 
koordinačních mechanismů zajišťujících 
ochranu práv mateřské společnosti na 
dohled nad řízením a hospodařením, 
pokud jde o návratnost aktiv v dceřiné 
společnosti, nepřímo regulovaných v 
souladu s čl. 24c odst. 4. Umožňuje to 
mateřské společnosti zejména schvalovat 
roční finanční plán nebo jakýkoli 
rovnocenný nástroj provozovatele 
skladovacího zařízení a stanovovat 
paušální limity pro úroveň zadluženosti 
své dceřiné společnosti. Neumožňuje to 
mateřské společnosti vydávat příkazy 
týkající se běžného provozu, ani pokud jde 
o jednotlivá rozhodnutí týkající se 
výstavby nebo modernizace skladovacích 
zařízení nepřekračující podmínky 
schváleného finančního plánu nebo 
jakéhokoli rovnocenného nástroje;
(d) vlastník přepravní soustavy a 
provozovatel skladovacího zařízení stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu. 
Program stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu s 
popisem přijatých opatření, která se 
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zveřejňuje.
3. Komise může přijmout pokyny k 
zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

Or. xm

Pozměňovací návrh 249
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a vypouští se
Oddělení vlastníka přepravní soustavy a 

provozovatele skladovacího zařízení
1. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, musí vlastníci přepravní 
soustavy a provozovatelé skladovacího 
zařízení, kteří jsou součástí vertikálně 
integrovaných podniků, být nezávislí, 
přinejmenším pokud jde o právní formu, 
organizaci a rozhodování, na ostatních
činnostech, které nesouvisejí s přepravou 
a skladováním. 
Tento článek se použije pouze na 
skladovací zařízení, která jsou technicky 
nebo hospodářsky nezbytná k poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům podle článku 19.
2. Pro zajištění nezávislosti vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení podle odstavce 1 
platí tato minimální kritéria:
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(a) osoby odpovědné za řízení vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení nesmějí mít účast
na těch podnikových strukturách 
integrovaného plynárenského podniku, 
které přímo či nepřímo odpovídají za 
každodenní provoz výroby, distribuce a 
dodávek zemního plynu;
(b) je třeba přijmout vhodná opatření 
zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení, a to 
způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
schopny jednat nezávisle;
(c) provozovatel skladovacího zařízení má 
účinná rozhodovací práva nezávislá na 
integrovaném plynárenském podniku, 
pokud jde o majetek potřebný pro provoz, 
údržbu nebo rozvoj skladovacích zařízení. 
Tím není vyloučena existence náležitých 
koordinačních mechanismů zajišťujících 
ochranu práv mateřské společnosti na 
dohled nad řízením a hospodařením, 
pokud jde o návratnost aktiv v dceřiné 
společnosti, nepřímo regulovaných v 
souladu s čl. 24c odst. 4. Umožňuje to 
mateřské společnosti zejména schvalovat 
roční finanční plán nebo jakýkoli 
rovnocenný nástroj provozovatele 
skladovacího zařízení a stanovovat 
paušální limity pro úroveň zadluženosti 
své dceřiné společnosti. Neumožňuje to 
mateřské společnosti vydávat příkazy 
týkající se běžného provozu, ani pokud jde 
o jednotlivá rozhodnutí týkající se 
výstavby nebo modernizace skladovacích 
zařízení nepřekračující podmínky 
schváleného finančního plánu nebo 
jakéhokoli rovnocenného nástroje;
(d) vlastník přepravní soustavy a 
provozovatel skladovacího zařízení stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu. 
Program stanoví konkrétní povinnosti 
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zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu s 
popisem přijatých opatření, která se 
zveřejňuje.
3. Komise může přijmout pokyny k 
zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

Or. xm

Odůvodnění

Předpisy evropských pokynů provozovatelů skladovacích zařízení týkajících se osvědčených 
postupů při zajištění přístupu třetích osob (GGPSSO), pokud jde o důvěrnost a 
transparentnost pro všechny účastníky trhu, zaručují již dnes nediskriminační přístup ke 
skladovacím zařízením. Zásady používání skladovacích zařízení jsou upraveny dodatečně 
v nařízení o změně nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a zejména v jejích článcích 4a, 5a a 6a.

Pozměňovací návrh 250
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a vypouští se
Oddělení vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení
1. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, musí vlastníci přepravní 
soustavy a provozovatelé skladovacího 
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zařízení, kteří jsou součástí vertikálně 
integrovaných podniků, být nezávislí, 
přinejmenším pokud jde o právní formu, 
organizaci a rozhodování, na ostatních 
činnostech, které nesouvisejí s přepravou 
a skladováním.
Tento článek se použije pouze na 
skladovací zařízení, která jsou technicky 
nebo hospodářsky nezbytná k poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům podle článku 19.
2. Pro zajištění nezávislosti vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení podle odstavce 1 
platí tato minimální kritéria:
(a) osoby odpovědné za řízení vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení nesmějí mít účast 
na těch podnikových strukturách 
integrovaného plynárenského podniku, 
které přímo či nepřímo odpovídají za 
každodenní provoz výroby, distribuce a 
dodávek zemního plynu;
(b) je třeba přijmout vhodná opatření 
zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení, a to 
způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
schopny jednat nezávisle; 
(c) provozovatel skladovacího zařízení má 
účinná rozhodovací práva nezávislá na 
integrovaném plynárenském podniku, 
pokud jde o majetek potřebný pro provoz, 
údržbu nebo rozvoj skladovacích zařízení. 
Tím není vyloučena existence náležitých 
koordinačních mechanismů zajišťujících 
ochranu práv mateřské společnosti na 
dohled nad řízením a hospodařením, 
pokud jde o návratnost aktiv v dceřiné 
společnosti, nepřímo regulovaných v 
souladu s čl. 24c odst. 4. Umožňuje to 
mateřské společnosti zejména schvalovat 
roční finanční plán nebo jakýkoli 
rovnocenný nástroj provozovatele 
skladovacího zařízení a stanovovat 
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paušální limity pro úroveň zadluženosti 
své dceřiné společnosti. Neumožňuje to 
mateřské společnosti vydávat příkazy 
týkající se běžného provozu, ani pokud jde 
o jednotlivá rozhodnutí týkající se
výstavby nebo modernizace skladovacích 
zařízení nepřekračující podmínky 
schváleného finančního plánu nebo 
jakéhokoli rovnocenného nástroje;
(d) vlastník přepravní soustavy a 
provozovatel skladovacího zařízení stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu. 
Program stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu s 
popisem přijatých opatření, která se 
zveřejňuje.
3. Komise může přijmout pokyny k 
zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Model nezávislého provozovatele soustavy znamená byrokracii a nákladnou regulační 
kontrolu a není proto životaschopnou alternativou úplného oddělení vlastnických vztahů.
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Pozměňovací návrh 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a vypouští se

Oddělení vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení

1. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, musí vlastníci přepravní 
soustavy a provozovatelé skladovacího 
zařízení, kteří jsou součástí vertikálně 
integrovaných podniků, být nezávislí, 
přinejmenším pokud jde o právní formu, 
organizaci a rozhodování, na ostatních 
činnostech, které nesouvisejí s přepravou 
a skladováním.
Tento článek se použije pouze na 
skladovací zařízení, která jsou technicky 
nebo hospodářsky nezbytná k poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům podle článku 19.
2. Pro zajištění nezávislosti vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení podle odstavce 1 
platí tato minimální kritéria:
(a) osoby odpovědné za řízení vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení nesmějí mít účast 
na těch podnikových strukturách 
integrovaného plynárenského podniku, 
které přímo či nepřímo odpovídají za 
každodenní provoz výroby, distribuce a 
dodávek zemního plynu;
(b) je třeba přijmout vhodná opatření 
zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení, a to 
způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
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schopny jednat nezávisle; 
(c) provozovatel skladovacího zařízení má 
účinná rozhodovací práva nezávislá na 
integrovaném plynárenském podniku, 
pokud jde o majetek potřebný pro provoz, 
údržbu nebo rozvoj skladovacích zařízení. 
Tím není vyloučena existence náležitých 
koordinačních mechanismů zajišťujících 
ochranu práv mateřské společnosti na 
dohled nad řízením a hospodařením, 
pokud jde o návratnost aktiv v dceřiné 
společnosti, nepřímo regulovaných v 
souladu s čl. 24c odst. 4. Umožňuje to 
mateřské společnosti zejména schvalovat 
roční finanční plán nebo jakýkoli 
rovnocenný nástroj provozovatele 
skladovacího zařízení a stanovovat 
paušální limity pro úroveň zadluženosti 
své dceřiné společnosti. Neumožňuje to 
mateřské společnosti vydávat příkazy 
týkající se běžného provozu, ani pokud jde 
o jednotlivá rozhodnutí týkající se 
výstavby nebo modernizace skladovacích 
zařízení nepřekračující podmínky 
schváleného finančního plánu nebo 
jakéhokoli rovnocenného nástroje;
(d) vlastník přepravní soustavy a 
provozovatel skladovacího zařízení stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu. 
Program stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu s 
popisem přijatých opatření, která se 
zveřejňuje.
3. Komise může přijmout pokyny k 
zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
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regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Oddělení vlastnictví vnitrostátních přepravních sítí je jedinou možností jak zaručit nezávislost 
správců vnitrostátních přepravních sítí a zvýšit transparentnost. Rovněž by to umožnilo 
správcům vnitrostátních přepravních sítí stát se účinnějšími subjekty podporujícími rozvoj 
trhu. V systému nezávislých provozovatelů soustavy zůstává vlastnictví vnitrostátních 
přepravních sítí a obchodní činnosti ve stejných rukách. Ačkoli jsou vnitrostátní přepravní 
činnosti přísně regulovány, vede to k velkému množství pravidel.

Pozměňovací návrh 252
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a vypouští se
Oddělení vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení
1. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, musí vlastníci přepravní 
soustavy a provozovatelé skladovacího 
zařízení, kteří jsou součástí vertikálně 
integrovaných podniků, být nezávislí, 
přinejmenším pokud jde o právní formu, 
organizaci a rozhodování, na ostatních 
činnostech, které nesouvisejí s přepravou 
a skladováním. 
Tento článek se použije pouze na 
skladovací zařízení, která jsou technicky 
nebo hospodářsky nezbytná k poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům podle článku 19.
2. Pro zajištění nezávislosti vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení podle odstavce 1 
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platí tato minimální kritéria:
(a) osoby odpovědné za řízení vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení nesmějí mít účast 
na těch podnikových strukturách 
integrovaného plynárenského podniku, 
které přímo či nepřímo odpovídají za
každodenní provoz výroby, distribuce a 
dodávek zemního plynu;
(b) je třeba přijmout vhodná opatření 
zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení, a to 
způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
schopny jednat nezávisle;
(c) provozovatel skladovacího zařízení má 
účinná rozhodovací práva nezávislá na 
integrovaném plynárenském podniku, 
pokud jde o majetek potřebný pro provoz, 
údržbu nebo rozvoj skladovacích zařízení. 
Tím není vyloučena existence náležitých 
koordinačních mechanismů zajišťujících 
ochranu práv mateřské společnosti na 
dohled nad řízením a hospodařením, 
pokud jde o návratnost aktiv v dceřiné 
společnosti, nepřímo regulovaných v 
souladu s čl. 24c odst. 4. Umožňuje to 
mateřské společnosti zejména schvalovat 
roční finanční plán nebo jakýkoli 
rovnocenný nástroj provozovatele 
skladovacího zařízení a stanovovat 
paušální limity pro úroveň zadluženosti 
své dceřiné společnosti. Neumožňuje to 
mateřské společnosti vydávat příkazy 
týkající se běžného provozu, ani pokud jde 
o jednotlivá rozhodnutí týkající se 
výstavby nebo modernizace skladovacích 
zařízení nepřekračující podmínky 
schváleného finančního plánu nebo 
jakéhokoli rovnocenného nástroje;
(d) vlastník přepravní soustavy a 
provozovatel skladovacího zařízení stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu. 
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Program stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu s 
popisem přijatých opatření, která se 
zveřejňuje.
3. Komise může přijmout pokyny k 
zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, musí vlastníci přepravní 
soustavy a provozovatelé skladovacího 
zařízení, kteří jsou součástí vertikálně 
integrovaných podniků, být nezávislí, 
přinejmenším pokud jde o právní formu, 
organizaci a rozhodování, na ostatních 
činnostech, které nesouvisejí s přepravou a
skladováním. 

1. Provozovatelé skladovacího zařízení, 
kteří jsou součástí vertikálně integrovaných 
podniků, musí být nezávislí, přinejmenším 
pokud jde o právní formu, organizaci a 
rozhodování, na ostatních činnostech, které 
nesouvisejí se skladováním. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 254
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, musí vlastníci přepravní soustavy 
a provozovatelé skladovacího zařízení, 
kteří jsou součástí vertikálně integrovaných 
podniků, být nezávislí, přinejmenším 
pokud jde o právní formu, organizaci a 
rozhodování, na ostatních činnostech, které 
nesouvisejí s přepravou a skladováním. 

Tento článek se použije pouze na 
skladovací zařízení, která jsou technicky 
nebo hospodářsky nezbytná k poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům podle článku 19.

1. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, musí vlastníci přepravní 
soustavy, kteří jsou součástí vertikálně 
integrovaných podniků, být nezávislí, 
přinejmenším pokud jde o právní formu, 
organizaci a rozhodování, na ostatních 
činnostech, které nesouvisejí s přepravou a 
skladováním.

Or. de

Odůvodnění

Zařízení pro skladování plynu nepředstavují monopolistický trh. Regulace navíc ohrožuje 
stávající soutěž a plánované investice do výstavby dodatečných nezbytných zařízení pro
skladování plynu. Pravomoc mimoto navrhovaná Komisí k přijímání pokynů „regulativním 
postupem s kontrolou“ výrazně omezuje oprávnění Parlamentu a je ji proto třeba odmítnout.

Pozměňovací návrh 255
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro zajištění nezávislosti vlastníka 2. Pro zajištění nezávislosti provozovatele 
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přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení podle odstavce 1 
platí tato minimální kritéria:

skladovacího zařízení podle odstavce 1 
platí tato minimální kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro zajištění nezávislosti vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení podle odstavce 1 
platí tato minimální kritéria:

2. Pro zajištění nezávislosti vlastníka
přepravní soustavy podle odstavce 1 platí 
tato minimální kritéria:

Or. de

Odůvodnění

Zařízení pro skladování plynu nepředstavují monopolistický trh. Regulace navíc ohrožuje 
stávající soutěž a plánované investice do výstavby dodatečných nezbytných zařízení pro 
skladování plynu. Pravomoc mimoto navrhovaná Komisí k přijímání pokynů „regulativním 
postupem s kontrolou“ výrazně omezuje oprávnění Parlamentu a je ji proto třeba odmítnout.

Pozměňovací návrh 257
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) osoby odpovědné za řízení vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení nesmějí mít účast na 
těch podnikových strukturách 

(a) osoby odpovědné za řízení 
provozovatele skladovacího zařízení 
nesmějí mít účast na těch podnikových 
strukturách integrovaného plynárenského 
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integrovaného plynárenského podniku, 
které přímo či nepřímo odpovídají za 
každodenní provoz výroby, distribuce a 
dodávek zemního plynu;

podniku, které přímo či nepřímo 
odpovídají za každodenní provoz výroby, 
distribuce a dodávek zemního plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) osoby odpovědné za řízení vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení nesmějí mít účast na 
těch podnikových strukturách 
integrovaného plynárenského podniku, 
které přímo či nepřímo odpovídají za 
každodenní provoz výroby, distribuce a 
dodávek zemního plynu;

(a) osoby odpovědné za řízení vlastníka 
přepravní soustavy nesmějí mít účast na 
těch podnikových strukturách 
integrovaného plynárenského podniku, 
které přímo či nepřímo odpovídají za 
každodenní provoz výroby, distribuce a 
dodávek zemního plynu;

Or. de

Odůvodnění

Zařízení pro skladování plynu nepředstavují monopolistický trh. Regulace navíc ohrožuje 
stávající soutěž a plánované investice do výstavby dodatečných nezbytných zařízení pro 
skladování plynu. Pravomoc mimoto navrhovaná Komisí k přijímání pokynů „regulativním 
postupem s kontrolou“ výrazně omezuje oprávnění Parlamentu a je ji proto třeba odmítnout.

Pozměňovací návrh 259
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) je třeba přijmout vhodná opatření 
zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přepravní soustavy a
provozovatele skladovacího zařízení, a to 
způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
schopny jednat nezávisle;

(b) je třeba přijmout vhodná opatření 
zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení provozovatele skladovacího zařízení, 
a to způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
schopny jednat nezávisle; 

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) je třeba přijmout vhodná opatření 
zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení, a to 
způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
schopny jednat nezávisle;

(b) je třeba přijmout vhodná opatření 
zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přepravní soustavy, a to 
způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
schopny jednat nezávisle;

Or. de

Odůvodnění

Zařízení pro skladování plynu nepředstavují monopolistický trh. Regulace navíc ohrožuje 
stávající soutěž a plánované investice do výstavby dodatečných nezbytných zařízení pro 
skladování plynu. Pravomoc mimoto navrhovaná Komisí k přijímání pokynů „regulativním 
postupem s kontrolou“ výrazně omezuje oprávnění Parlamentu a je ji proto třeba odmítnout.
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Pozměňovací návrh 261
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) provozovatel skladovacího zařízení má 
účinná rozhodovací práva nezávislá na 
integrovaném plynárenském podniku, 
pokud jde o majetek potřebný pro provoz, 
údržbu nebo rozvoj skladovacích zařízení. 
Tím není vyloučena existence náležitých 
koordinačních mechanismů zajišťujících 
ochranu práv mateřské společnosti na 
dohled nad řízením a hospodařením, 
pokud jde o návratnost aktiv v dceřiné 
společnosti, nepřímo regulovaných v 
souladu s čl. 24c odst. Umožňuje to 
mateřské společnosti zejména schvalovat 
roční finanční plán nebo jakýkoli 
rovnocenný nástroj provozovatele 
skladovacího zařízení a stanovovat 
paušální limity pro úroveň zadluženosti 
své dceřiné společnosti. Neumožňuje to 
mateřské společnosti vydávat příkazy 
týkající se běžného provozu, ani pokud jde 
o jednotlivá rozhodnutí týkající se 
výstavby nebo modernizace skladovacích 
zařízení nepřekračující podmínky 
schváleného finančního plánu nebo 
jakéhokoli rovnocenného nástroje;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zařízení pro skladování plynu nepředstavují monopolistický trh. Regulace navíc ohrožuje 
stávající soutěž a plánované investice do výstavby dodatečných nezbytných zařízení pro 
skladování plynu. Pravomoc mimoto navrhovaná Komisí k přijímání pokynů „regulativním 
postupem s kontrolou“ výrazně omezuje oprávnění Parlamentu a je ji proto třeba odmítnout.
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Pozměňovací návrh 262
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) vlastník přepravní soustavy a
provozovatel skladovacího zařízení stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu. 
Program stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu s 
popisem přijatých opatření, která se 
zveřejňuje.

(d) provozovatel skladovacího zařízení 
stanoví program shody, který stanoví 
opatření přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu. 
Program stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu s 
popisem přijatých opatření, která se 
zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) vlastník přepravní soustavy a 
provozovatel skladovacího zařízení stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu. 
Program stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu s 

(d) vlastník přepravní soustavy stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu. 
Program stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu s 
popisem přijatých opatření, která se 
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popisem přijatých opatření, která se 
zveřejňuje.

zveřejňuje.

Or. de

Odůvodnění

Zařízení pro skladování plynu nepředstavují monopolistický trh. Regulace navíc ohrožuje 
stávající soutěž a plánované investice do výstavby dodatečných nezbytných zařízení pro 
skladování plynu. Pravomoc mimoto navrhovaná Komisí k přijímání pokynů „regulativním 
postupem s kontrolou“ výrazně omezuje oprávnění Parlamentu a je ji proto třeba odmítnout.

Pozměňovací návrh 264
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) vlastník přepravní soustavy a 
provozovatel skladovacího zařízení stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu.
Program stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu s 
popisem přijatých opatření, která se 
zveřejňuje.

(d) vlastník přepravní soustavy a 
provozovatel skladovacího zařízení stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem poskytování 
spravedlivého přístupu a vyloučení 
diskriminačního chování. Program stanoví 
konkrétní povinnosti zaměstnanců vedoucí 
ke splnění tohoto cíle.

Or. en

Odůvodnění

Rozšiřuje uplatnění ustanovení o shodě na provozovatele distribuční soustavy a zavádí 
subjekt pro kontrolu shody s cílem dohlížet na práci úřadu pro kontrolu shody/kontrolora 
shody na vyšší úrovni.
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Pozměňovací návrh 265
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(da) shoda s programem je přiměřeně 
sledována určenou osobou nebo orgánem 
(dále jen „kontrolor shody“), který je 
zcela nezávislý a má přístup ke všem 
nezbytným informacím vlastníka 
přepravní soustavy a provozovatele 
skladovacího zařízení a veškerých 
přidružených společností s cílem plnit 
svěřené úkoly.“

Or. en

Odůvodnění

Rozšiřuje uplatnění ustanovení o shodě na provozovatele distribuční soustavy a zavádí 
subjekt pro kontrolu shody s cílem dohlížet na práci úřadu pro kontrolu shody/kontrolora 
shody na vyšší úrovni.

Pozměňovací návrh 266
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(db) shoda je kontrolována subjektem 
pro kontrolu shody, přičemž většina jeho 
členů je nezávislých na vertikálně 
integrovaném podniku.“

Or. en
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Odůvodnění

Rozšiřuje uplatnění ustanovení o shodě na provozovatele distribuční soustavy a zavádí 
subjekt pro kontrolu shody s cílem dohlížet na práci úřadu pro kontrolu shody/kontrolora 
shody na vyšší úrovni.

Pozměňovací návrh 267
Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(dc) kontrolor shody předkládá 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
výroční zprávu s popisem přijatých 
opatření a posouzením shody, která se 
zveřejňuje.“

Or. en

Odůvodnění

Rozšiřuje uplatnění ustanovení o shodě na provozovatele distribuční soustavy a zavádí 
subjekt pro kontrolu shody s cílem dohlížet na práci úřadu pro kontrolu shody/kontrolora 
shody na vyšší úrovni.

Pozměňovací návrh 268
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout pokyny k 
zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení. Toto 

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

Or. de

Odůvodnění

Zařízení pro skladování plynu nepředstavují monopolistický trh. Regulace navíc ohrožuje 
stávající soutěž a plánované investice do výstavby dodatečných nezbytných zařízení pro 
skladování plynu. Pravomoc mimoto navrhovaná Komisí k přijímání pokynů „regulativním 
postupem s kontrolou“ výrazně omezuje oprávnění Parlamentu a je ji proto třeba odmítnout.

Pozměňovací návrh 269
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout pokyny k 
zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato opatření přesahují rámec postupu projednávání ve výborech. Otázka nepředstavuje ani 
prosté prováděcí opatření, ani se netýká „jiných než podstatných prvků“. Ustanovení 
o oddělení jsou jádrem liberalizace trhu s plynem a nemohou být proto považována za 
„nepodstatná“. Navíc zasahují do práva společností – ústředního pilíře každého 
hospodářského systému – a nemohou být proto považována za „nepodstatná“.
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Pozměňovací návrh 270
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout pokyny k 
zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přepravní soustavy a
provozovatele skladovacího zařízení. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

3. Komise může přijmout pokyny k 
zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
provozovatele skladovacího zařízení. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout pokyny 
k zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přepravní soustavy a 
provozovatele skladovacího zařízení. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3.

3. Komise může změnit pokyny k zajištění 
úplného a účinného dodržování odstavce 2 
tohoto článku ze strany vlastníka přepravní 
soustavy a provozovatele skladovacího 
zařízení. Toto opatření, jehož předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se změní
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3.

Or. de



AM\717987CS.doc 93/113 PE404.543v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 272
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 9 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3a. Je-li vertikální integrace zachována 
členským státem, který kontroluje jak 
provozovatele přepravní soustavy, tak 
podnik plnící funkce výroby či dodávek, 
použijí se odstavce 2 a 3.“

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byly zaručeny rovné podmínky mezi státními a soukromými podniky.

Pozměňovací návrh 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 9b

Účinné a efektivní oddělení přepravních 
soustav
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I. Zařízení, vybavení, personál a identita

1. Provozovatelé přepravní soustavy mají 
k dispozici veškeré personální, věcné a 
finanční prostředky, potřebné pro řádné 
zajištění přepravy plynu, zejména:
i) provozovatel přepravní soustavy musí 
vlastnit veškerý majetek potřebný pro 
řádné zajištění přepravy plynu;
ii) provozovatel přepravní soustavy musí 
zaměstnávat personál potřebný pro řádné 
zajištění přepravy plynu;
iii) pro budoucí investiční projekty musí 
být v každoročním finančním plánu 
uvolněny přiměřené finanční zdroje.
K činnostem, které jsou považovány za 
nezbytné pro řádné zajištění přepravy 
plynu uvedené v tomto odstavci, patří 
alespoň:
– zastupování provozovatele přepravní 
soustavy a kontakty s třetími osobami a 
vnitrostátními regulačními orgány,
– udělování a správa přístupu třetích 
stran, zejména přístup pro nové 
provozovatele na trhu a výrobce bioplynu,
– vybírání poplatků za přístup, poplatků 
za přetížení a plateb v rámci 
vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přepravních soustav ve 
smyslu článku 7 nařízení (ES) 
č. 1775/2005;
– provoz, údržba a rozvoj přepravní 
soustavy,

– investiční plánování, které zajistí 
dlouhodobou schopnost soustavy 
uspokojovat přiměřenou poptávku a 
zaručí bezpečnost dodávek,
– právní služby,
– účetnictví a služby výpočetní techniky.
2. Sdílení pracovníků a poskytování 
služeb mezi kterýmikoli divizemi 
vertikálně integrovaného podniku, které 
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vykonávají funkce výroby nebo dodávek 
energie, je zakázáno.
3. Provozovatel přepravní soustavy nesmí 
provozovat žádný podnik ani činnost 
mimo přepravy, která by mohla být 
v rozporu s jeho úkoly, a to včetně držby 
akcií nebo zájmů v jakémkoli podniku 
nebo části vertikálně integrovaného 
podniku nebo v jakémkoli jiném 
elektroenergetickém nebo plynárenském 
podniku. Výjimky vyžadují předchozí 
schválení vnitrostátního regulačního 
orgánu a měly by být omezeny na akcie a 
zájmy u jiných provozovatelů sítí.
4. Provozovatelé přepravních soustav mají 
vlastní právní identitu výrazně odlišnou 
od vertikálně integrovaného podniku a 
mají vlastní značku, komunikační profil a 
sídlo.
5. Provozovatel přepravní soustavy nesmí 
sdílet jakékoli citlivé informace a 
informace, které by mohly poskytnou 
obchodní výhodu, s jakýmkoli podnikem 
vertikálně integrovaného podniku, ledaže 
tak činí se všemi tržními subjekty a 
nediskriminačním způsobem. 
Provozovatel přepravní soustavy určí tyto 
informace ve spolupráci s vnitrostátním 
regulačním orgánem.
6. Auditorem účtů provozovatelů 
přepravních sítí je jiná osoba než ta, která 
kontroluje účty vertikálně integrovaného 
podniku a jeho přidružených společností.
II. Nezávislost vedení provozovatelů 
přepravních soustav, generálního ředitele 
nebo výkonné rady
7. Rozhodnutí o jmenování a o případném 
předčasném ukončení pracovního poměru 
generálního ředitele nebo členů výkonné 
rady provozovatele přepravní soustavy a 
rozhodnutí o uzavření zaměstnaneckých 
smluv s těmito osobami a o jejich 
předčasném ukončení se oznamují 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu. Tato 
rozhodnutí a tyto smlouvy mohou být 
závazné pouze tehdy, pokud regulační 
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orgán ve lhůtě tří týdnů od dne oznámení 
nevyužije svého práva veta. Právo veta 
může být uplatněno buď v případě, že 
jmenování a uzavření příslušných smluv 
vyvolává závažné pochybnosti o odborné 
nezávislosti jmenovaného generálního 
ředitele nebo člena výkonné rady, nebo 
v případě předčasného ukončení
pracovního poměru a vypovězení 
příslušných smluv, pokud existují závažné 
pochybnosti o důvodech pro toto 
ukončení.
8. Vedoucí pracovníci provozovatele 
přepravních soustav se proti předčasnému 
ukončení svého pracovního poměru mají 
právo odvolat k regulačnímu orgánu nebo 
k soudu.
9. Vnitrostátní regulační orgán o tomto 
odvolání rozhodne do šesti měsíců. Tuto 
lhůtu lze překročit pouze ve výjimečných a 
řádně odůvodněných případech.
10. Po ukončení svého pracovního 
poměru u provozovatele přepravní 
soustavy se bývalí generální ředitelé nebo 
členové výkonné rady nesmějí po dobu 
nejméně tří let podílet na činnosti žádné z 
divizí vertikálně integrovaného podniku, 
která vykonává funkce výroby nebo 
dodávek energie.
11. Generální ředitel nebo členové 
výkonné rady nesmějí mít žádný zájem na 
jiném podniku vertikálně integrované 
společnosti, než je provozovatel přepravní 
soustavy, ani od něj pobírat jakoukoli 
odměnu. Odměny generálního ředitele 
nebo členů výkonné rady nesmějí záviset 
na činnosti jiného vertikálně 
integrovaného podniku, než je 
provozovatel přepravní soustavy.
12. Generální ředitel nebo členové 
výkonné rady provozovatele přepravní 
soustavy nenesou přímou ani nepřímou 
zodpovědnost za běžný provoz jakékoli 
z divizí vertikálně integrovaného podniku.
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13. Aniž jsou dotčena výše uvedená 
ustanovení, má provozovatel přepravní 
soustavy všechna práva rozhodovat 
o majetku, který je zapotřebí k provozu, 
údržbě a rozvoji sítě, nezávisle na 
integrovaném plynárenském podniku. 
Tato skutečnost by neměla bránit 
existenci náležitých koordinačních 
mechanismů zajišťujících schopnost 
mateřské společnosti stanovovat paušální 
limity pro úroveň zadluženosti své dceřiné 
společnosti. Neumožňuje mateřské 
společnosti vydávat příkazy týkající se 
běžného provozu, ani pokud jde o 
jednotlivá rozhodnutí týkající se výstavby 
nebo modernizace přepravního vedení 
nepřekračující podmínky schváleného 
finančního plánu nebo jakéhokoli 
rovnocenného nástroje.
III. Dozorčí rada / představenstvo

14. Předseda dozorčí rady nebo 
představenstva provozovatele přepravní 
soustavy a žádný z jeho členů se nesmí 
podílet na činnosti jakékoli divize 
vertikálně integrovaného podniku. Nesmí 
být rovněž členy dozorčí rady nebo 
představenstva žádného podniku 
vertikálně integrované společnosti.
15. Členy dozorčí rady nebo 
představenstva provozovatele přepravní 
soustavy jsou rovněž nezávislé osoby 
jmenované na období nejméně pěti let. 
Jmenování generálního ředitele nebo 
členů výkonné rady se oznamuje 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a je 
závazné za podmínek uvedených 
v odstavci 7.
16. Pro účely odstavce 15 je člen dozorčí 
rady nebo představenstva provozovatele 
přepravní soustavy považován za 
nezávislého, pokud není s vertikálně 
integrovaným podnikem, jeho většinovými 
akcionáři nebo vedením v žádném 
obchodním ani jiném vztahu, který by 
vytvářel střet zájmů. Člen dozorčí rady 
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nebo představenstva nesmí zejména:
a) být po dobu pěti let před jmenováním 
členem dozorčí rady nebo představenstva 
zaměstnancem žádné z divizí vertikálně 
integrovaného podniku, která vykonává 
funkce výroby a dodávek energie;
b) mít jakýkoli zájem na vertikálně 
integrovaném podniku nebo jeho 
přidružených společnostech kromě 
provozovatele přepravní soustavy a 
pobírat od něj jakoukoli odměnu;
c) být po dobu členství v dozorčí radě nebo 
představenstvu ve významném obchodním 
vztahu s některou z divizí vertikálně 
integrované společnost, která vykonává 
funkce dodávek energie;
d) být členem výkonné rady společnosti, v 
níž jsou členové dozorčí rady nebo 
představenstva jmenováni vertikálně 
integrovaným podnikem.
IV. Kontrolor shody
17. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
přepravní soustavy vypracoval a 
uskutečnil program shody, který stanoví 
opatření přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování.  Program 
rovněž stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců provozovatele přepravní 
soustavy vedoucí ke splnění tohoto cíle. 
Tento program podléhá schválení 
vnitrostátními regulačními orgány. Shodu 
provozovatele přepravní soustavy 
s programem sleduje nezávislý kontrolor. 
V případě nesprávného provedení 
programu shody provozovatelem 
přepravní soustavy může vnitrostátní 
regulační orgán uvalit sankce.
18. Generální ředitel nebo výkonná rada 
provozovatele pověří výkonem funkce 
kontrolora shody určitou osobu nebo 
orgán. Tato osoba nebo orgán:
i) sleduje provádění programu shody;
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ii) vypracovává podrobnou výroční 
zprávu, která uvádí opatření přijatá za 
účelem provádění programu shody; tato 
zpráva se předává regulačnímu orgánu; 
definuje opatření pro provádění programu 
shody a předkládá zprávu vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu;
iii) vydává doporučení ohledně programu 
shody a jeho provádění.

19. Nezávislost kontrolora shody je 
zaručena především prostřednictvím 
podmínek příslušné zaměstnanecké 
smlouvy.
20. Kontrolor shody má možnost 
pravidelně kontaktovat dozorčí radu nebo 
představenstvo provozovatele přepravní 
soustavy a vertikálně integrovaného 
podniku a regulační orgány.
21. Kontrolor shody se účastní všech 
schůzí dozorčí rady / představenstva 
provozovatele přepravní soustavy, na 
nichž se projednávají:
i) podmínky přístupu a připojení k 
soustavě včetně vybírání poplatků za 
přístup, poplatků za přetížení a plateb v 
rámci vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přepravních soustav ve 
smyslu článku 7 nařízení (ES) 
č. 1775/2005;
ii) projekty realizované za účelem 
provozu, údržby a rozvoje přepravní 
soustavy, včetně investic do propojení sítí 
a připojení k síti;
iii) pravidla pro vyrovnávání, včetně 
pravidel vytváření rezerv,

iv) nákup energie za účelem vyrovnání 
energetických ztrát.

22. Na těchto schůzích dbá kontrolor 
shody o to, aby dozorčí radě nebo 
představenstvu nebyly diskriminačním 
způsobem sděleny informace o činnostech 
výrobců nebo dodavatelů energie, které by 
mohly poskytnout obchodní výhodu.
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23. Kontrolor shody může nahlížet do 
všech knih a záznamů provozovatele 
přepravní soustavy, může vstupovat do 
jeho kancelářských prostor a má přístup 
ke všem informacím nutným pro plnění 
uložených povinností. 
24. Kontrolora shody jmenuje a odvolává 
generální ředitel nebo výkonná rada po 
předchozím souhlasu vnitrostátního 
regulačního orgánu.
25. Po odvolání mandátu kontrolora 
shody tento kontrolor nesmí navazovat 
obchodní vztahy s vertikálně 
integrovaným podnikem nejméně po dobu 
pěti let.
V. Rozvoj sítě a pravomoc přijímat 
rozhodnutí o investicích

26. Provozovatelé přepravní soustavy 
zpracovávají nejméně každé dva roky 
desetiletý plán rozvoje sítě. Přijímají 
opatření pro zajištění přiměřenosti 
soustavy a bezpečnosti dodávek.
27. Desetiletý plán rozvoje sítě zejména:

a) informuje účastníky trhu o hlavních 
přepravních infrastrukturách, které mají 
být v následujících deseti letech 
vybudovány,
b) informuje o veškerých již schválených 
investicích a uvádí nové investice, pro něž 
bude prováděcí rozhodnutí přijato v 
příštích třech letech.
28. Za účelem vypracování tohoto 
desetiletého plánu rozvoje sítě formuluje 
každý provozovatel přepravní soustavy 
hypotézy o vývoji v oblasti výroby, 
spotřeby a výměny s jinými zeměmi a 
přihlíží rovněž k stávajícím investičním 
plánům týkajícím se regionálních a 
celoevropských sítí. Provozovatelé 
přepravní soustavy předloží v patřičné 
lhůtě návrh plánu vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu.
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29. Vnitrostátní regulační orgán návrh 
plánu konzultuje se všemi významnými 
uživateli sítě otevřenou a transparentní 
metodou, přičemž je oprávněn výsledky 
konzultací zveřejnit, zejména případnou 
potřebu investic.
30. Vnitrostátní regulační orgán posuzuje, 
zda desetiletý plán rozvoje sítě uspokojuje 
veškeré investiční potřeby, které byly 
identifikovány v rámci konzultací. 
Vnitrostátní regulační orgán může 
provozovateli přepravní soustavy uložit, 
aby svůj plán změnil.
31. Pokud provozovatel přepravní 
soustavy odmítne provést určitou investici, 
která je součástí desetiletého plánu 
rozvoje sítě, v průběhu příštích tří let, 
členské státy zajistí, aby měl vnitrostátní 
regulační orgán pravomoc k přijetí 
jednoho z těchto opatření:
a) vyzvat za pomoci všech dostupných 
právních prostředků provozovatele 
přepravní soustavy, aby splnil své 
investiční závazky v rámci svých 
finančních možností; nebo
b) vyzvat nezávislé investory k účasti na 
výběrovém řízení pro investice do 
přepravní soustavy a zároveň uložit 
provozovateli přepravní soustavy, aby:
– souhlasil s financováním třetími 
stranami,
– souhlasil s výstavbou, kterou uskuteční 
třetí osoby, nebo sám vybudoval příslušná 
nová zařízení,
– provozoval příslušná nové zařízení a
– schválil navýšení kapitálu na 
financování nezbytných investic a 
umožnění účasti nezávislých investorů na 
navýšení kapitálu.
Příslušná finanční ujednání musí být 
schválena vnitrostátním regulačním 
orgánem. V obou případech musí být 
regulované sazby takové, aby umožňovaly 
příjmy, které pokryjí náklady těchto 
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investic.
32. Vnitrostátní regulační orgán sleduje a 
vyhodnocuje provádění investičního 
plánu.
VI. Rozhodovací pravomoci o přístupu 
třetích osob k přepravní síti
33. Provozovatelé přepravní soustavy jsou 
povinni stanovit a zveřejnit transparentní 
a účinné postupy pro nediskriminační 
přístup třetích osob k síti. Tyto postupy 
podléhají schválení vnitrostátními 
regulačními orgány.
34. Provozovatelé přepravní soustavy 
nejsou oprávněni odmítnout přístup 
třetích osob z důvodu možných budoucích 
omezení dostupné kapacity sítě, jako je 
přetížení ve vzdálených oblastech sítí. 
Provozovatel přepravní soustavy je 
povinen poskytovat nezbytné informace.
35. Provozovatelé přepravní soustavy 
nejsou oprávněni odmítnout nový přístup 
k síti na základě pouhého důvodu, že by to 
vedlo k dalším nákladům spojeným 
s nezbytným zvýšením kapacity částí 
rozvodných sítí v blízkosti místa připojení.
VII. Regionální spolupráce
36. Členské státy, které se rozhodnout 
spolupracovat na regionální úrovni, uloží 
provozovatelům přepravní soustavy přesné 
povinnosti s jasně definovaným časovým 
rámcem, který povede k postupnému 
vytvoření společného regionální 
dispečinkového střediska odpovědného za 
otázky bezpečnosti, a to do šesti let od 
vstupu směrnice .../.../ES kterou se mění 
směrnice 2003/55/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem v platnost.
37. Pokud ve spolupráci mezi několika 
členskými státy na regionální úrovni 
dojde k obtížím, může Komise na základě 
společné žádosti těchto členských států 
jmenovat regionálního koordinátora.
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38. Regionální koordinátor podporuje 
spolupráci na regionální úrovni mezi 
regulačními orgány a jinými příslušnými 
veřejnými orgány, provozovateli sítí, 
energetickými burzami a uživateli sítě a 
tržními subjekty. Tento koordinátor 
zejména:
a) podporuje nové efektivní investice do 
propojení sítí. Za tím účelem regionální 
koordinátor napomáhá provozovatelům 
přepravní soustavy při přípravě jejich 
plánu regionálního propojení a přispívá 
ke koordinaci jejich investičních 
rozhodnutí, popřípadě jejich postupů typu 
„open season“.
b) podporuje efektivní a bezpečné 
využívání sítí. Za tímto účelem vytváří 
regionální koordinátor společné 
mechanismy pro přidělování zdrojů a pro 
bezpečnost, a přispívá tak ke koordinaci 
mezi provozovateli přepravní soustavy, 
vnitrostátními regulačními orgány a 
jinými příslušnými vnitrostátními 
veřejnými orgány.
c) předkládá Komisi a dotčeným členským 
státům každoroční zprávu o pokroku 
dosaženém v daném regionu a obtížích či 
překážkách, kterými by pokrok mohl být 
ohrožen.“
VIII. Sankce
39. K plnění úkolů stanovených tímto 
článkem je vnitrostátní regulační orgán:

i) oprávněn požadovat od provozovatele 
přepravní soustavy veškeré informace a 
přímo kontaktovat veškerý jeho personál; 
pokud přetrvávají pochybnosti, má 
vnitrostátní regulační orgán stejné 
oprávnění vůči vertikálně integrovanému 
podniku a jeho dceřinným společnostem;
ii) oprávněn provádět všechny nezbytné 
kontroly provozovatele přepravní 
soustavy, a pokud přetrvávají pochybnosti, 
vertikálně integrovaného podniku a jeho 
dceřinných společností; použije se článek 
20 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 
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16. prosince 2002 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených 
v článcích 81 a 82 Smlouvy1.
40. K plnění úkolů stanovených tímto 
článkem je vnitrostátní regulační orgán 
oprávněn ukládat účinné, přiměřené a 
odrazující sankce provozovateli přepravní 
soustavy a/nebo vertikálně integrovanému 
podniku, který neplní povinnosti, jež pro 
něj vyplývají z tohoto článku či 
z jakýchkoli rozhodnutí regulačního 
orgánu nebo agentury; Toto právo 
zahrnuje oprávnění:
i) ukládat účinné, přiměřené a odrazující 
pokuty v závislosti na obratu podniku 
provozujícího síť;
ii) vydávat příkazy k nápravě 
diskriminačního jednání;

iii) zčásti nebo zcela odebrat licenci 
provozovatele přepravní soustavy 
v případě opakovaného porušení 
ustanovení tohoto článku o oddělení.“
1 Úř. věst L 1, 4.1.2003, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům se poskytuje příležitost k další liberalizaci jejich trhů, aniž by musely 
přistoupit k oddělení vlastnictví.

Pozměňovací návrh 274
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vkládá se nový článek, který zní:
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„Článek 9b
Účinné a efektivní oddělení přepravních 
soustav
I. Zařízení, vybavení, personál a identita
1. Provozovatelé přepravní soustavy mají 
k dispozici veškeré personální, věcné a 
finanční prostředky, potřebné pro řádné 
zajištění přepravy plynu, zejména:
i) provozovatel přepravní soustavy vlastnit 
veškerý majetek potřebný pro řádné 
zajištění přepravy plynu;
ii) provozovatel přepravní soustavy 
zaměstnávat personál potřebný pro řádné 
zajištění přepravy plynu;
iii) být sdílení pracovníků a poskytování 
služeb mezi divizemi vertikálně 
integrovaného podniku, které vykonávají 
funkce výroby nebo dodávek energie, 
omezeno na případy, v nichž je vyloučeno 
jakékoli riziko diskriminace, a podléhá 
schválení vnitrostátních regulačních 
orgánů, aby se předešlo obavám 
z narušení hospodářské soutěže a střetu 
zájmů;
iv) pro budoucí investiční projekty musí 
být včas uvolněny přiměřené finanční 
zdroje.
2. K činnostem, které jsou považovány za 
nezbytné pro řádné zajištění přepravy 
plynu uvedené v odstavci 1, patří alespoň:
– zastupování provozovatele přepravní 
soustavy a kontakty s třetími osobami a 
vnitrostátními regulačními orgány,
– poskytování přístupu k síti třetím 
stranám a jeho organizační zajištění;
– vybírání poplatků za přístup a poplatků 
za přetížení;
– provoz, údržba a rozvoj přepravní 
soustavy,
– investiční plánování, které zajistí 
dlouhodobou schopnost soustavy 
uspokojovat přiměřenou poptávku a 
zaručí bezpečnost dodávek,
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– právní služby,
– účetnictví a služby výpočetní techniky.
3. Organizační formou provozovatelů 
přepravních soustav je akciová společnost.
4. Provozovatelé přepravních soustav mají 
vlastní firemní identitu výrazně odlišnou 
od vertikálně integrovaného podniku a 
mají vlastní značku, komunikační profil a 
sídlo.
5. Auditorem účtů provozovatelů 
přepravních sítí je jiná osoba než ta, která 
kontroluje účty vertikálně integrovaného 
podniku a jeho přidružených společností.
II. Nezávislost vedení provozovatelů 
přepravních soustav, generálního ředitele 
nebo výkonné rady
6. Rozhodnutí o jmenování a o případném 
předčasném ukončení pracovního poměru 
generálního ředitele nebo členů výkonné 
rady provozovatele přepravní soustavy a 
rozhodnutí o uzavření zaměstnaneckých 
smluv s těmito osobami a o jejich 
předčasném ukončení se oznamují 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu nebo 
jinému příslušnému vnitrostátnímu 
veřejnému orgánu. Tato rozhodnutí a tyto 
smlouvy mohou být závazné pouze tehdy, 
pokud vnitrostátní regulační orgán nebo 
jiný příslušný vnitrostátní veřejný orgán 
ve lhůtě tří týdnů od dne oznámení 
nevyužije svého práva veta. Právo veta 
může být uplatněno buď v případě, že 
jmenování a uzavření příslušných smluv 
vyvolává závažné pochybnosti o odborné 
nezávislosti jmenovaného generálního 
ředitele nebo člena výkonné rady, nebo 
v případě předčasného ukončení 
pracovního poměru a vypovězení 
příslušných smluv, pokud existují závažné 
pochybnosti o důvodech pro toto 
ukončení.
7. Vedoucí pracovníci provozovatele 
přepravních soustav se proti předčasnému 
ukončení svého pracovního poměru mají 
právo odvolat k regulačnímu orgánu nebo 
jinému příslušnému vnitrostátnímu 
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veřejnému orgánu nebo k soudu.
8. Po ukončení svého pracovního poměru 
u provozovatele přepravní soustavy se 
bývalí generální ředitelé nebo členové 
výkonné rady nesmějí po dobu nejméně tří 
let podílet na činnosti žádné z divizí 
vertikálně integrovaného podniku, která 
vykonává funkce výroby nebo dodávek 
energie.
9. Generální ředitel nebo členové výkonné 
rady nesmějí mít žádný zájem na jiném 
podniku vertikálně integrované 
společnosti, než je provozovatel přepravní 
soustavy, ani od něj pobírat jakoukoli 
odměnu. Odměny nesmějí záviset na 
činnosti jiného vertikálně integrovaného 
podniku, než je provozovatel přepravní 
soustavy.
10. Generální ředitel nebo členové 
výkonné rady provozovatele přepravní 
soustavy nenesou přímou ani nepřímou 
zodpovědnost za běžný provoz jakékoli 
z divizí vertikálně integrovaného podniku.
11. Aniž jsou dotčena výše uvedená 
ustanovení, má provozovatel přepravní 
soustavy právo rozhodovat o majetku, 
který je zapotřebí k provozu, údržbě a 
rozvoji sítě, nezávisle na integrovaném 
plynárenském podniku. Tato skutečnost 
by neměla bránit existenci náležitých 
koordinačních mechanismů zajišťujících 
ochranu práv mateřské společnosti na 
dohled nad řízením a hospodařením, 
pokud jde o návratnost aktiv v dceřiné 
společnosti, nepřímo regulovaných 
v souladu s článkem 24c. Umožňuje to 
mateřské společnosti zejména schvalovat 
roční finanční plán nebo jakýkoli 
rovnocenný nástroj provozovatele 
skladovacího zařízení a stanovovat 
paušální limity pro úroveň zadluženosti 
své dceřiné společnosti. Neumožňuje 
mateřské společnosti vydávat příkazy 
týkající se běžného provozu, ani pokud jde 
o jednotlivá rozhodnutí týkající se 
výstavby nebo modernizace plynovodu 
nepřekračující podmínky schváleného 
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finančního plánu nebo jakéhokoli 
rovnocenného nástroje.
III. Dozorčí rada / představenstvo
12. Předseda dozorčí rady nebo 
představenstva provozovatele přepravní 
soustavy se nesmí podílet na činnosti 
jakékoli divize vertikálně integrovaného 
podniky, který vykonává funkce výroby 
nebo dodávek energie.
13. Členy dozorčí rady nebo 
představenstva provozovatele přepravní 
soustavy jsou rovněž nezávislé osoby 
jmenované na období nejméně pěti let. 
Jmenování generálního ředitele nebo 
členů výkonné rady se oznamuje 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu nebo 
jinému příslušnému vnitrostátnímu 
veřejnému orgánu a je závazné za 
podmínek uvedených v odstavci 6.
14. Pro účely odstavce 13 je člen dozorčí 
rady nebo představenstva provozovatele 
přepravní soustavy považován za 
nezávislého, pokud není s vertikálně 
integrovaným podnikem, jeho většinovými 
akcionáři nebo vedením v žádném 
obchodním ani jiném vztahu, který by 
vytvářel střet zájmů. Člen dozorčí rady 
nebo představenstva nesmí zejména:
a) být po dobu pěti před jmenování členem 
dozorčí rady nebo představenstva 
zaměstnancem žádné z divizí vertikálně 
integrovaného podniku, která vykonává 
funkce výroby a dodávek energie;
b) mít jakýkoli zájem na vertikálně 
integrovaném podniku nebo jeho 
přidružených společnostech kromě 
provozovatele přepravní soustavy a 
pobírat od něj jakoukoli odměnu;
c) být po dobu členství v dozorčí radě nebo 
představenstvu ve významném obchodním 
vztahu s některou z divizí vertikálně 
integrované společnost, která vykonává 
funkce dodávek energie;
d) být členem výkonné rady společnosti, v 
níž jsou členové dozorčí rady nebo 
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představenstva jmenováni vertikálně 
integrovaným podnikem.
IV. Kontrolor shody
15. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
přepravní soustavy vypracoval a 
uskutečnil program shody, který stanoví 
opatření přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování.  Program 
rovněž stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců provozovatelů přepravní 
soustavy vedoucí ke splnění tohoto cíle. 
Tento program musí být schválen 
vnitrostátním regulačním orgánem nebo 
jiným příslušným vnitrostátním veřejným 
orgánem. Shodu programu sleduje 
nezávislý kontrolor shody. V případě 
nesprávného provedení programu shody 
provozovatelem přepravní soustavy může 
vnitrostátní regulační orgán uvalit 
sankce.
16. Generální ředitel nebo výkonná rada 
provozovatele pověří výkonem funkce 
kontrolora shody určitou osobu nebo 
orgán. Tato osoba nebo orgán:
i) sleduje provádění programu shody;
ii) připravuje výroční zprávu, která uvádí 
opatření přijatá za účelem provádění 
programu shody; tato zpráva se předává 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu;
iii) vydává doporučení ohledně programu 
shody a jeho provádění.
17. Nezávislost kontrolora shody je 
zaručena především prostřednictvím 
podmínek příslušné zaměstnanecké 
smlouvy.
18. Kontrolor shody má možnost 
pravidelně kontaktovat dozorčí radu nebo 
představenstvo provozovatele přepravní 
soustavy a vertikálně integrovaného 
podniku a vnitrostátní regulační orgány.
19. Kontrolor shody se účastní všech 
schůzí dozorčí rady / představenstva 
provozovatele přepravní soustavy, na 
nichž se projednávají:
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i) podmínky přístupu a připojení k síti 
včetně vybírání poplatků za přístup a 
poplatků za přetížení;
ii) projekty realizované za účelem 
provozu, údržby a rozvoje přepravní 
soustavy, včetně investic do propojení sítí 
a připojení k síti;
iii) pravidla pro vyrovnávání, včetně 
potřeb flexibility provozovatelů přepravní 
soustavy;
iv) nákup energie za účelem pokrytí 
potřeb provozovatelů přepravní soustavy.
20. Na těchto schůzích dbá kontrolor 
shody o to, aby dozorčí radě nebo 
představenstvu nebyly diskriminačním 
způsobem sděleny informace o činnostech 
zákazníků nebo dodavatelů energie, které 
by mohly poskytnout obchodní výhodu.
21. Kontrolor shody může nahlížet do 
všech knih a záznamů provozovatele 
přepravní soustavy, může vstupovat do 
jeho kancelářských prostor a má přístup 
ke všem informacím nutným pro plnění 
svých povinností. 
22. Kontrolora shody jmenuje a odvolává 
generální ředitel nebo výkonná rada po 
předchozím souhlasu vnitrostátního 
regulačního orgánu.
V. Rozvoj sítě a pravomoc přijímat 
rozhodnutí o investicích
23. Provozovatelé přepravní soustavy 
zpracovává nejméně každé dva roky 
desetiletý plán rozvoje sítě. Přijímají 
opatření pro zajištění přiměřenosti 
soustavy a bezpečnosti dodávek.
24. Desetiletý plán rozvoje sítě zejména:
(a) informuje účastníky trhu o hlavních 
přepravních infrastrukturách, které mají 
být v následujících deseti letech 
vybudovány;
b) informuje o veškerých již schválených 
investicích a uvádí nové investice, pro něž 
bude prováděcí rozhodnutí přijato v 
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příštích třech letech;
25. Za účelem vypracování návrhu tohoto 
plánu formuluje každý provozovatel 
přepravní soustavy hypotézy o vývoji 
v oblasti dodávek, spotřeby a výměny 
s jinými zeměmi a přihlíží rovněž 
k stávajícím investičním plánům týkajícím 
se regionálních a celoevropských sítí. 
Provozovatelé přepravní soustavy předloží 
v patřičné lhůtě návrh plánu příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu.
26. Příslušný vnitrostátní orgán návrh 
plánu konzultuje se všemi významnými 
uživateli sítě otevřenou a transparentní 
metodou, přičemž je oprávněn výsledky 
konzultací zveřejnit, zejména případnou 
potřebu investic.
27. Příslušný vnitrostátní orgán posuzuje, 
zda návrh desetiletého plánu rozvoje sítě 
uspokojuje veškeré investiční potřeby, 
které byly identifikovány v rámci 
konzultací. Příslušný vnitrostátní orgán 
může provozovateli přepravní soustavy 
uložit, aby plán změnil.
28. Příslušným vnitrostátním orgánem 
uvedeným v odstavcích 25, 26 a 27 je také 
vnitrostátní regulační orgán, jakýkoli jiný 
příslušný vnitrostátní veřejný orgán nebo 
subjekt, který provozovatel přepravní 
soustavy vytvořil za účelem rozvoje sítě. 
V posledně uvedeném případě předloží 
provozovatelé přepravní soustavy 
příslušnému vnitrostátnímu veřejnému 
orgánu ke schválení návrh stanov, 
seznam členů a jednací řád.
29. Pokud provozovatel přepravní 
soustavy odmítne provést určitou investici, 
která je součástí desetiletého plánu
rozvoje sítě, v průběhu příštích tří let, 
členské státy zajistí, aby měl vnitrostátní 
regulační orgán nebo jiný příslušný 
vnitrostátní veřejný orgán pravomoc 
přijmout jedno z těchto opatření:
a) vyzvat za pomoci všech dostupných 
právních prostředků provozovatele 
přepravní soustavy, aby splnil své 
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investiční závazky v rámci svých 
finančních možností; nebo
b) vyzvat nezávislé investory k účasti na 
výběrovém řízení pro investice do 
přepravní soustavy a zároveň požadovat 
po provozovateli přepravní soustavy, aby:
– souhlasil s financováním třetími 
stranami,
– souhlasil s výstavbou, kterou uskuteční 
třetí osoby, nebo sám vybudoval příslušná 
nová zařízení,
– provozoval příslušná nové zařízení. 
Příslušné dohody o financování musí být 
schváleny vnitrostátním regulačním 
orgánem nebo jiným příslušným 
vnitrostátním orgánem. V obou případech 
musí být regulované sazby takové, aby 
umožňovaly příjmy, které pokryjí náklady 
těchto investic.

30. Příslušný vnitrostátní veřejný orgán 
sleduje a vyhodnocuje provádění 
investičního plánu.
VI. Regionální spolupráce
31. Pokud ve spolupráci mezi několika 
členskými státy na regionální úrovni 
dojde k závažným obtížím, může Komise 
po dohodě s dotčenými členskými státy 
jmenovat regionálního koordinátora.
32. Regionální koordinátor podporuje 
spolupráci na regionální úrovni mezi 
regulačními orgány a jinými příslušnými 
veřejnými orgány, provozovateli sítí, 
burzami pro obchodování se zemním 
plynem a uživateli sítě a tržními subjekty. 
Tento koordinátor zejména:
a) podporuje nové efektivní investice do 
propojení sítí. Za tím účelem regionální 
koordinátor napomáhá provozovatelům 
přepravní soustavy při přípravě jejich 
plánu regionálního propojení a přispívá 
ke koordinaci jejich investičních 
rozhodnutí, popřípadě jejich postupů typu 
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„open season“;
b) podporuje efektivní a bezpečné 
využívání sítí. Za tímto účelem vytváří 
regionální koordinátor společné 
mechanismy pro přidělování zdrojů a pro 
bezpečnost, a přispívá tak ke koordinaci 
mezi provozovateli přepravní soustavy, 
vnitrostátními regulačními orgány a 
jinými příslušnými vnitrostátními 
veřejnými orgány.
c) předkládá Komisi a dotčeným členským 
státům každoroční zprávu o pokroku 
dosaženém v daném regionu a obtížích či 
překážkách, kterými by pokrok mohl být 
ohrožen.“

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zavést alternativní řešení pro členské státy, aby byla zajištěna nezávislost 
provozovatelů přepravních soustav.
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