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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise v odůvodnění a vysvětlení předložených legislativních pozměňovacích návrhů v rámci 
balíčku opatření o vnitřním trhu uvádí, že současná právní úprava o vnitřním trhu s energií není –
navzdory pokroku, o němž je zapotřebí se zmínit – podle všeho dostatečná pro to, aby byl vnitřní 
trh dotvořen.

Prostřednictvím návrhu Evropské komise o změně nařízení č. 1775/2005 o podmínkách 
přístupu k plynárenským přepravním soustavám mají být vytyčeny následující další cíle 
právního rámce:

 stanovit nediskriminační pravidla pro podmínky přístupu k zařízením LNG a 
skladovacím zařízením, 

 usnadnit vznik dobře fungujících a průhledných přeshraničních maloobchodních trhů, a

 usnadnit vznik řádně fungujícího a průhledného velkoobchodního trhu.

Tímto stanoviskem má být výslovně vyjádřena podpora co nejrychlejšího dotvoření vnitřního 
trhu. Vnitřní trh slouží ke zvýšení bezpečnosti dodávek za dostupné ceny. Nástroje a právní 
úpravy, které Komise ostatně navrhuje ve svém návrhu nařízení, nelze však podpořit v plné 
míře.

Je zapotřebí se kriticky vyjádřit zejména k těmto bodům:

 navržená posouzení dopadů,
 částečně nedostatečné respektování zásady subsidiarity,
 nedůsledné vymezení kompetencí mezi evropskými strukturami a
 rozšíření kompetencí Komise v oblasti pokynů a procesu rozhodování ve výborech.

Aniž se o těchto bodech zmíníme ve vlastních pozměňovacích návrzích, je zapotřebí 
poznamenat, že nevyřešené otázky týkající se proveditelnosti posouzení dopadů – zejména ty, 
které formuloval Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, – nebyly zodpovězeny 
uspokojivým způsobem. V budoucích předlohách zákonů musí být trvale zajištěno, že šetření 
a analýzy obstojí proti kritickým úvahám nebo že posouzení dopadů, a tím i návrh Komise, 
nebudou uznány.

Je zapotřebí konstatovat, že nedostatečné respektování zásady subsidiarity se objevuje 
zejména v souvislosti s navrženou právní úpravou v oblasti maloobchodního trhu. Navržená 
harmonizace zasahuje rozsáhlou měrou do právních oblastí, které spadají do kompetence 
členských států. Místo harmonizace na evropské úrovni by mělo být naléhavého cíle 
zlepšeného přeshraničního přístupu k průhledným maloobchodním trhům dosaženo právními 
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úpravami na vnitrostátní úrovni. Legislativní závazek podporovat a zajistit zadanými úkoly 
v různých právních oblastech přeshraniční přístup k zákazníkům je tímto stanoviskem nově 
zaváděn.

Dalším těžištěm tohoto stanoviska je formulovat navržené právní úpravy z hlediska nákladů 
průhledně a v případě nových evropských struktur působit na jasné vymezení kompetencí a 
úkolů. V tomto smyslu byl formulován pozměňovací návrh, že financování neprobíhá přes 
nekontrolovatelné zvyšování sazeb, nýbrž přímo z rozpočtu EU. Při vymezování úkolů byly 
zdvojené pravomoci nahrazeny jasným přidělením pravomocí Komisi, vnitrostátním 
regulačním orgánům, agentuře a síti provozovatelů elektroenergetických přenosových 
soustav, která má být vytvořena.

Třetí těžiště vypracovaných pozměňovacích návrhů spočívá ve formulaci právních omezení 
pro jednání Komise. Dosavadní řízení, které bylo realizováno v rámci tohoto nařízení a podle 
něhož přijímá Parlament a Rada pokyny, které Komise může následně ve stanoveném řízení 
upravit, nesmí být vypuštěno. Vypracované pozměňovací návrhy zajišťují, že v oblasti 
technických otázek budou vytvořeny potřebné předpoklady pro Komisi. V oblasti regulace 
velkého společensko-politického zájmu se však musí uplatňovat běžný zákonodárný postup. 
Aby nebylo ohroženo průběžné legislativní poradenství, musí Komise dostat možnost 
předložit doplnění nebo usilovat o přijetí pokynů ve formě změny nového nařízení v dalším 
řízení.

Stanovisko chce ukázat i nové odhodlání k rychlejšímu budování kapacity sítí. Jako 
významné téma s cílem odstranit v budoucnosti překročení kapacity lze vedle zlepšené 
investiční činnosti provozovatelů sítí identifikovat zjednodušené a finančně výhodnější 
schvalovací řízení. S cílem dosáhnout lepšího přehledu o celoevropském trvání schvalovacích 
řízení a s tím spojených nákladech, ale i s cílem zdůraznit právní úpravy, které brání 
přeshraničnímu budování sítí, byla na síť provozovatelů přepravních soustav, která má být 
nově vybudována, převedena v této oblasti monitorovací funkce. Ve formě osvědčených 
postupů nebo legislativních úkolů se má při schvalovacích řízeních usilovat o lepší rámcové 
podmínky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
ČL. 1 ODST. 3

Čl. 2c odst. 1 písm. c) (nařízení (ES) č. 1775/2005)
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c) každé dva roky desetiletý investiční plán, c) každé tři roky desetiletý investiční plán,

Odůvodnění

Požadovaná aktualizace investičního plánování v tříletém cyklu má sloužit ke zpřístupnění 
požadovaných informací bez zbytečné byrokracie.

Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 ODST. 3

Čl. 2c odst. 1 písm. fa) (nové) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

fa) během prvního roku a poté každé tři 
roky přehled o trvání schvalovacích řízení 
v oblasti sítí, o vnitrostátních právních 
úpravách nebo rozdílné vnitrostátní 
struktuře právních úprav, které zpomalují, 
zdražují nebo znesnadňují přeshraniční 
výstavbu sítí.

Odůvodnění

Doplněním písmene fa) se bere v úvahu problém, že je znesnadňována přeshraniční výstavba 
sítí z důvodu rozdílných vnitrostátních právních úprav v oblasti schvalovacích řízení. S cílem 
rozvíjet nezbytná řešení nebo vypracováním osvědčených postupů dosáhnout zlepšení je nutné 
sledovat stávající situaci.

Pozměňovací návrh 3
ČL. 1 ODST. 3

Čl. 2c odst. 5 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

5. Každé tři roky Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
zveřejňuje desetiletý investiční plán 
vypracovaný pro úroveň Společenství.
Investiční plán počítá s modelováním 
integrované sítě, vypracováváním scénářů, 
vyhodnocením přiměřenosti nabídky a 
poptávky a posouzením odolnosti soustavy.
Investiční plán se opírá zejména o vnitrostátní 
investiční plány a o hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES . Označuje oblasti 
s nedostatečnou mírou investic, zejména 
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s ohledem na přeshraniční kapacity. s ohledem na přeshraniční kapacity.
K investičnímu plánu musí být přiložen 
přehled překážek pro přeshraniční výstavbu 
sítí z důvodu rozdílných schvalovacích řízení 
nebo rozdílného způsobu schvalování.

Odůvodnění

Požadovaná aktualizace investičního plánování v tříletém cyklu má sloužit ke zpřístupnění 
požadovaných informací bez zbytečné byrokracie.

Doplněním čl. 2c odst. 1 písm. fa) se bere v úvahu problém, že je znesnadňována přeshraniční 
výstavba sítí z důvodu rozdílných vnitrostátních právních úprav v oblasti schvalovacích 
řízení. S cílem rozvíjet nezbytná řešení nebo vypracováním osvědčených postupů dosáhnout 
zlepšení je nutné sledovat stávající situaci.

Pozměňovací návrh 4
ČL. 1 ODST. 3

Čl. 2c odst. 6 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

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

Odůvodnění

Přizpůsobení právní úpravy navrženým změnám článku 9.

Pozměňovací návrh 5
ČL. 1 ODST. 3

Čl. 2e odst. 3 úvodní část (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

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

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má zajistit jednoznačné přidělení kompetence.

Pozměňovací návrh 6
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ČL. 1 ODST. 3
Čl. 2e odst. 4 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

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

Odůvodnění

Přizpůsobení znění nařízení navrženým změnám článku 9.

Pozměňovací návrh 7
ČL. 1 ODST. 3

Čl. 2e odst. 4a (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

4a. Komise sdělí Evropskému parlamentu a 
Radě, kdy má v úmyslu přijmout pokyny 
podle čl. 2e odst. 3.

Odůvodnění

Z činnosti Komise podle čl. 2e odst. 3 nařízení lze vyvodit, že síť provozovatelů dálkových sítí, 
která je financována z veřejných prostředků, neplní své úkoly podle tohoto nařízení 
v požadované míře. Evropský parlament a Rada mají být o této skutečnosti podrobně 
informovány, aby inicializovaly potřebné změny.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 1 ODST. 3

Článek 2g (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

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

Odůvodnění

Nově vložené články 2a až 2h mají vytvořit novou strukturu, která má být financována. Jelikož 
napojení nové sítě probíhá na úrovni EU, musí být financováno z rozpočtu EU. Financování 
prostřednictvím sazeb by neumožnilo žádnou kontrolu nákladů a v neposlední řadě ani žádné 
hodnocení nové struktury.
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Pozměňovací návrh 9
ČL. 1 ODST. 3

Čl. 2h odst. 3 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

vypouští se

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

Odůvodnění

Organizace regionální spolupráce probíhá uvnitř sítě. To, jak spolupráce probíhá a která 
organizační úroveň ji má zajišťovat, musí být stanoveno v předpisech sítě. Zvláštní přijetí ze 
strany Komise není nutné, ani účelné.

Pozměňovací návrh 10
ČL. 1 ODST. 10

Čl. 6c odst. 6 (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Článek 6c
Omezení zveřejňovaných informací

Je-li provozovatel přepravní soustavy, 
skladovacích zařízení nebo zařízení LNG 
toho názoru, že z důvodu zachování 
mlčenlivosti není oprávněn zveřejnit 
všechny požadované údaje, požádá 
příslušné úřady, aby povolily omezení 
zveřejňovaných informací pro dotčený bod 
nebo dotčené body.
Příslušné úřady udělí nebo odepřou 
povolení případ od případu a vezmou při 
tom v úvahu zejména nutnost zákonné 
ochrany obchodního tajemství a cíl 
vytvoření trhu se zemním plynem 
otevřeného konkurenci.
Povolení ve smyslu tohoto článku se 
neuděluje, pokud mají v témže bodě 
smluvní kapacitu tři nebo více uživatelů.
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Odůvodnění

V jednotlivém případě může být zveřejnění informací v rozporu s vnitrostátními právními 
úpravami v oblasti ochrany údajů nebo může vést k tomu, že bude kontraproduktivní vůči 
cílům trhu se zemním plynem otevřeného konkurenci. Zdá se tudíž, že je vhodné povolit ve 
výjimečném případě ověření.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 1 ODST. 13

Čl. 8a odst. 2 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

Tato pravidla se vypracují s cílem podpory a 
zajištění přeshraničního přístupu 
k zákazníkům. Budou zveřejněna poté, co je 
regulační orgány ověří. 

Odůvodnění

Za maloobchodní trhy a za rámcové podmínky mimo jiné pro provozovatele distribučních 
soustav zůstávají odpovědné členské státy. Podobně jako na trhu se službami může být 
zajištěn přeshraniční přístup k zákazníkům i bez evropské harmonizace.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 ODST. 14

Čl. 9 odst. 1 písm. g) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

vypouští se

Odůvodnění

V souvislosti s nezbytnými právními úpravami o maloobchodních trzích mají nést 
odpovědnost i nadále členské státy.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 ODST. 14

Čl. 9 odst. 1 písm. h) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

vypouští se
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Odůvodnění

Zmocnění přijmout pokyn pro čl. 2c odst. 3 je stanoveno v čl. 2e odst. 3. Jelikož ostatní 
pokyny uvedené v čl. 9 odst. 1 smí změnit, ale ne přijmout Komise, je zapotřebí ze 
systematických důvodů uvedení v článku 9 vypustit.

Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 ODST. 14

Čl. 9 odst. 2 pododstavec 1 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

2. Pokyny týkající se otázek uvedených 
v odst. 1 písm. a), b) a c) jsou stanoveny 
v příloze s ohledem na provozovatele 
přepravní soustavy. Nezbytné pokyny 
k bodům uvedeným v odst. 1 písm. a) až c) 
v souvislosti s provozovateli skladovacích 
zařízení a provozovateli zařízení LNG a 
pokyny k bodům uvedeným v odst. 1 
písm. d) až f) musí být později v řádném 
řízení přijaty jako příloha 2 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento návrh má zajistit, že pokyny budou přijaty v řádném řízení Parlamentem a Radou. 
Převod oprávnění na Komisi má zůstat omezen na případné nezbytné úpravy. Komise pokyny 
označuje za nezbytné pro dosažení cílů nařízení, proto musí být stanoveny i v rámci nařízení. 
Komise může v probíhajícím řízení předkládat nezbytná doplnění.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 ODST. 14

Čl. 9 odst. 2 pododstavec 2 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

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

Odůvodnění

Tento návrh má zajistit, že pokyny budou přijaty v řádném řízení Parlamentem a Radou. 
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Převod oprávnění na Komisi má zůstat omezen na případné nezbytné úpravy. Komise pokyny 
označuje za nezbytné pro dosažení cílů nařízení, proto musí být stanoveny i v rámci nařízení.
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