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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Toto navrhované nařízení mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu 
k plynárenským přepravním soustavám (KOM(2007)532). Tento návrh je součástí 
„energetického balíčku“ („Trh EU s elektřinou a plynem: třetí legislativní balíček”), který 
Komise předložila v září roku 2007. V obecné rovině navrhovatel energetický balíček 
podporuje, neboť je velmi důležitý pro dokončení probíhajícího evropského procesu 
liberalizace v odvětví energetiky a plynu a tudíž pro zajištění opravdového, transparentního 
a otevřeného vnitřního trhu.  

Přestože navrhovatel energetický balíček podporuje, zastává názor, že dosáhnout oddělení 
vlastnictví v celé Evropě je obtížné, neboť mezi jednotlivými evropskými zeměmi existují 
velké rozdíly. V některých zemích se dopad druhého energetického balíčku ještě neprojevil, 
jelikož dosud nedošlo k jeho správnému provedení a uplatňování.  Je tedy obtížné uplatňovat 
jednotná kritéria pro oddělení vlastnictví ve všech členských státech. Oddělení vlastnictví pak 
dále komplikuje to, že některé členské státy mají dlouhodobé smlouvy (některé až na dobu 50 
let). Navrhovatel také není přesvědčen o tom, že oddělení povede ke snížení cen a že bude 
tedy ku prospěchu spotřebitelů.

V souladu s tímto názorem předkládá navrhovatel následující změny:

• Účinná regionální spolupráce má pro zajištění skutečného vnitřního trhu velký 
význam.  Navrhovatel proto podporuje vytvoření evropské sítě provozovatelů 
přepravních souprav, kde základem spolupráce je zajištění účinnosti, 
reprezentativnosti a transparentnosti evropského trhu s plynem.  Navrhovatel 
považuje za velmi důležité, aby členské státy podporovaly a sledovaly síť 
provozovatelů na regionální úrovni. Navrhovatel je také toho názoru, že oddělení 
činností v oblasti sítě od výroby a dodávek není předpokladem spolupráce v rámci 
přepravní sítě. Přepravní sítě mohou být účinné bez toho, aniž by došlo ve všech 
účastnických členských státech k oddělení vlastnictví. 

• Dále existují strukturální rozdíly mezi trhem s plynem a s elektřinou a je třeba 
uplatňovat různá opatření.  Uplatňování dalších opatření pro oddělení vlastnictví 
v odvětví zemního plynu není bez problémů a pro dokončení vnitřního trhu v tomto 
odvětví je zapotřebí specifických řešení.   

• Pro navrhovatele je klíčovou otázkou zajištění cenově dostupné energie pro co 
nejvyšší počet osob.  Navrhovatel také podporuje to, že při přípravě své práce 
evropská síť provozovatelů přepravních systémů konzultuje zúčastněné strany 
otevřeným a transparentním způsobem.  Navrhovatel doporučuje, aby 
spotřebitelé/spotřebitelské organizace byli také konzultováni, neboť jsou jako 
koncoví uživatelé v domácnostech významnou zúčastněnou stranou. 

• Navrhovatel je dále přesvědčen, že zabezpečení dodávek je důležité pro zamezení 
výkyvů cen a tudíž zabrání nejistým cenám pro evropské spotřebitele.  Zabezpečení 
dodávek může být, spolu s dalšími opatřeními, dosaženo tím, že se zabrání 
koncentraci trhu a vytvoří se skutečný a otevřený energetický trh.
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•  Pro navrhovatele je proto další klíčovou otázkou zajištění volného přístupu nových 
účastníků na trhu k terminálům na zkapalněný zemní plyn (LNG) a skladovacím 
zařízením. Transparentní informace o skladovacích zařízeních a možnostech mají pro 
zabezpečený vnitřní energetický trh velký význam.  Zajistí spravedlivé ceny 
a skutečně otevřený trh, což bude ku prospěchu spotřebitelů.         

        Zveřejňování informací sledují příslušné orgány.

• Navrhovatel je přesvědčen, že je zapotřebí veřejné a aktualizované evropské 
„cestovní mapy” všech evropských plynovodů, kterou bude zveřejňovat a 
aktualizovat Komise. Je nezbytné, aby u všech stávajících i budoucích regionálních 
plynovodů v Evropě byla zajištěna transparentnost a lepší informovanost o  
„energetických dírách” (neexistující plynovody či propojení) a aby bylo snazší 
navrhnout nové přeshraniční propojení. Toto posílí plánování sítí v Evropě.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrh Parlamentu

Pozměňovací návrh2

BOD ODŮVODNĚNÍ 1
(1) Vnitřní trh se zemním plynem, který se 
postupně zavádí od roku 1999, si klade za cíl 
poskytnout skutečnou možnost výběru všem 
spotřebitelům ve Společenství (občanům i 
podnikům), nové obchodní příležitosti a 
intenzivnější přeshraniční obchod, aby se 
dosáhlo zvýšení efektivity, 
konkurenceschopných cen a vyšších 
standardů služeb a aby se přispělo k větší 
bezpečnosti dodávek a udržitelnosti.

(1) Vnitřní trh se zemním plynem, který se 
postupně zavádí od roku 1999, si klade za cíl 
poskytnout skutečnou možnost výběru všem 
spotřebitelům ve Společenství (občanům i 
podnikům), nové obchodní příležitosti a 
intenzivnější přeshraniční obchod, aby se 
dosáhlo zvýšení efektivity, 
konkurenceschopných cen, vyšších 
standardů služeb a přístupu pro co nejvyšší 
počet osob, a aby se přispělo k větší 
bezpečnosti dodávek a udržitelnosti.

Odůvodnění
Zajistit přístup co nejvyššího počtu lidí k cenově dostupnému zemnímu plynu je velmi důležité. 

                                               
1 OJ C  , , p.  .
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Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

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

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

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby byl vnitřní trh nejen dobře fungující, ale také účinný a otevřený. Je 
důležité, aby byl trh otevřen novým subjektům a aby byla pro všechny účastníky zajištěna 
účinná hospodářská soutěž. 

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

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

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

Odůvodnění

Transparentní přeshraniční dostupnost přepravních soustav má zásadní význam pro rozvoj 
účinného a otevřeného trhu. Nedostatek transparentního přístupu může vytvářet překážky a 
mít dopad na úroveň hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) V zájmu zajištění optimálního řízení 
přepravních soustav zemního plynu 
ve Společenství by měla být vytvořena 
Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav. Své úkoly by měla plnit v souladu s 
pravidly Společenství v oblasti hospodářské 
soutěže, které se na rozhodnutí Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav nadále 
vztahují. Tyto úkoly by měly být přesně 
vymezeny a při jejich plnění by se měly 
používat metody zajišťující účinnost, 
reprezentativnost a průhlednost. Protože 
účinnějšího pokroku lze dosáhnout změnou 
přístupu na regionální úrovni, měli by 
provozovatelé přepravních soustav zřídit v 
rámci celkové struktury spolupráce 
regionální struktury a zároveň zajistit, aby 
byly výsledky na regionální úrovni 
slučitelné s kodexy a investičními plány na 
úrovni Společenství. Předpokladem 
spolupráce v rámci těchto regionálních 
struktur je účinné oddělení činností v 
oblasti sítě od činností výroby a dodávek, 
bez něhož by regionální spolupráce mezi 
provozovateli přepravních soustav vedla k 
riziku chování narušujícího hospodářskou 
soutěž.

(7) V zájmu zajištění optimálního řízení 
přepravních soustav zemního plynu 
ve Společenství by měla být vytvořena 
Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav. Své úkoly by měla plnit v souladu s 
pravidly Společenství v oblasti hospodářské 
soutěže, které se na rozhodnutí Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav nadále 
vztahují. Tyto úkoly by měly být přesně 
vymezeny a při jejich plnění by se měly 
používat metody zajišťující účinnost, 
reprezentativnost a průhlednost. Protože 
účinnějšího pokroku lze dosáhnout změnou 
přístupu na regionální úrovni, měli by 
provozovatelé přepravních soustav zřídit v 
rámci celkové struktury spolupráce 
regionální struktury a zároveň zajistit, aby 
byly výsledky na regionální úrovni 
slučitelné s kodexy a investičními plány na 
úrovni Společenství. Členské státy by měly 
podporovat spolupráci na regionální úrovni 
a také by měly na této úrovni sledovat 
účinnost těchto soustav.  

Odůvodnění

Podpora spolupráce na regionální úrovni ze strany členských států a jejich povinnost 
sledovat účinnost soustav má velký význam při zajištění skutečného vnitřního přeshraničního 
trhu a spolupráce. Účinné oddělení vlastnictví není nezbytnou podmínkou pro zajištění 
regionální spolupráce. Spolupráce může probíhat a být účinná i bez oddělení vlastnictví.

Pozměňovací návrh 5
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BOD ODŮVODNĚNÍ 8A (nový)

(8a) Pokud jde o proces konzultací, 
spotřebitelé a spotřebitelské organizace by 
se měli účastnit rámce provádění úkolů 
Evropské sítě provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu výraznějším a 
aktivnějším způsobem, a to zejména při 
přípravě technického a tržního kodexu a 
ročního pracovního plánu. 

Odůvodnění

Spotřebitelé a spotřebitelské organizace by měli být v rámci procesu konzultací také 
konzultováni, neboť představují jako koncoví uživatelé v domácnostech významnou 
zúčastněnou stranou.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 9A (nový)

(9a) Za účelem zajištění transparentnosti 
celkové situace v oblasti evropských 
plynovodů by měla Komise vypracovat, 
zveřejnit a aktualizovat „cestovní mapu” 
plynárenských soustav v Evropě.  Tato 
cestovní mapa by měla zahrnovat všechny 
plynovody a všechna možná přeshraniční 
propojení. 

Odůvodnění
Komise by měla vypracovat, zveřejnit a aktualizovat „cestovní mapu” pro plynárenské 
soustavy v Evropě, včetně možných regionálních propojení, aby tak zajistila transparentnost, 
lepší informovanost o „černých dírách” (neexistující plynovody či propojení) a aby mohla 
navrhnout nová možná přeshraniční propojení.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Sledování trhu prováděné v posledních 
letech vnitrostátními regulačními orgány a 
Komisí ukázalo, že současné požadavky na 
průhlednost a pravidla pro přístup 
k infrastruktuře jsou nedostatečné.

(11) Sledování trhu prováděné v posledních 
letech vnitrostátními regulačními orgány a 
Komisí ukázalo, že současné požadavky na 
průhlednost a pravidla pro přístup 
k infrastruktuře jsou nedostatečné a 
nezajišťují skutečný otevřený a účinný 
vnitřní trh.
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Odůvodnění

Vyjasnění znění.

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

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

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

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly mít snadný přístup k důležitým informacím od dodavatelských 
podniků a měly by sledovat, zda dodavatelské podniky dodržují příslušná pravidla, a to za 
účelem zajištění nediskriminačního, transparentního a účinného trhu.   

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

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

(14) Hospodářská soutěž vztahující se na 
zákazníky v domácnostech vyžaduje, aby 
dodavatelé nebyli blokováni, pokud chtějí 
vstoupit na nové maloobchodní trhy. 
Pravidla a odpovědnost, jimž podléhá 
dodavatelský řetězec, musejí být proto 
známy všem účastníkům trhu a v zájmu 
hlubší integrace trhu Společenství je třeba je 
harmonizovat. Příslušné orgány by měly 
pravidelně sledovat, zda provozovatelé 
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přepravních a přenosových souprav 
dodržují příslušné pravidla. 

Odůvodnění

Tento dodatek je nezbytný, aby se vyjasnila odpovědnost příslušného orgánu a aby se zajistilo 
uplatňování pravidel. 

Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

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

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

Odůvodnění

Pro zajištění skutečného vnitřního trhu je nezbytné zásadním způsobem zdokonalit předpisy 
týkající se přístupu ke skladovacím zařízením zemního plynu a zařízením LNG.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 1 BOD 3

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

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

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

soustavy, provozovatele zařízení LNG a 
provozovatele skladovacího zařízení, včetně 
příslušných (odvětvových) sdružení, 
technických orgánů a platforem 
zúčastněných stran.

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby byl proces konzultací účinný a různorodý. Proto jsou konzultováni 
také spotřebitelé a spotřebitelské organizace, neboť jako koncoví uživatelé zemního plynu v 
domácnostech představují významnou zúčastněnou stranu. 

Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 BOD 3

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

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

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

Odůvodnění

Podpora této sítě ze strany členských států a jejich povinnost sledovat účinnost sítě má velký 
význam při zajišťování skutečného vnitřního přeshraničního trhu a spolupráce.  

Pozměňovací návrh 13
ČL.1 BOD 4

Čl. 3 odst. 1 pododstavec 4 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

„Sazby pro uživatele sítě se stanoví odděleně 
a nezávisle pro jednotlivé body vstupu do 
přepravní soustavy nebo jednotlivé body 
výstupu z ní. Síťové poplatky se 
nevypočítávají na základě smluvních tras.“

„Sazby pro uživatele sítě se stanoví odděleně 
a nezávisle pro jednotlivé body vstupu do 
přepravní soustavy nebo jednotlivé body 
výstupu z ní. Síťové poplatky se 
nevypočítávají na základě smluvních tras.“ 
Přístup k síti je novým účastníkům otevřen 
bez jakékoliv diskriminace. 

Odůvodnění

Za účelem zajištění transparentnosti je důležité vytvoření podmínek účinné hospodářské 
soutěže s rovnými příležitostmi a bez jakékoliv diskriminace.
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Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 BOD 6

Čl. 4a odst. 1 písm. b) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

b) nabízejí služby, které jsou slučitelné 
s používáním propojených přepravních 
soustav zemního plynu, a usnadňují přístup 
prostřednictvím spolupráce 
s provozovatelem přepravní soustavy;

b) nabízejí služby, které jsou slučitelné 
s používáním propojených přepravních 
soustav zemního plynu, a usnadňují snadný
přístup prostřednictvím spolupráce 
s provozovatelem přepravní soustavy;

Odůvodnění

Snadný přístup má velký význam.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 BOD 6

Čl. 4a odst. 1 písm. c) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

c) zveřejňují potřebné informace, zejména 
údaje o používání a dostupnosti služeb, a to 
ve lhůtě odpovídající odůvodněným 
obchodním potřebám uživatelů zařízení 
LNG a skladovacích zařízení.

c) zveřejňují potřebné informace, zejména 
údaje o používání a dostupnosti služeb, a to 
ve lhůtě odpovídající odůvodněným 
obchodním potřebám uživatelů zařízení 
LNG a skladovacích zařízení. Zveřejňování 
nezbytných informací sleduje příslušný 
orgán.  

Odůvodnění

Je nezbytné, aby příslušný orgán sledoval zveřejňování nezbytných informací za účelem 
zajištění účinnosti a uplatňování pravidel.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 1 BOD 8

Čl. 5a odst. 3 písm. a) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

a) provozovatel soustavy nabídne 
nevyužitou kapacitu zařízení LNG a 
skladovacího zařízení na primárním trhu; 
v případě skladovacích zařízení ji nabízí 
alespoň v režimu na následující den a jako 
přerušitelnou, 

a) provozovatel soustavy neprodleně 
nabídne nevyužitou kapacitu zařízení LNG a 
skladovacího zařízení na primárním trhu; 
v případě skladovacích zařízení ji nabízí 
alespoň v režimu na následující den a jako 
přerušitelnou, 

Odůvodnění
Aby se zamezilo hromadění zemního plynu. 
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Pozměňovací návrh 17
ČL. 1 ODST. 9 PÍSM. C) (nové)

Čl. 6 odst. 7 pododstavec 1 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

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

Odůvodnění

Je nezbytné, aby příslušný orgán zajistil zveřejňování nezbytných informací, a to za účelem 
zajištění transparentnosti a otevřenosti na trhu se zemním plynem. 

Pozměňovací návrh 18
ČL. 1 BOD 10

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

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

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

Odůvodnění

Je nezbytné, aby příslušný orgán zajistil zveřejňování nezbytných informací za účelem 
zajištění transparentnosti a otevřenosti na trhu se zemním plynem. 

Pozměňovací návrh 19
ČL 1 BOD 13

Čl. 8a odst. 1 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

V zájmu snazšího vzniku dobře fungujících 
a průhledných přeshraničních 
maloobchodních trhů v regionálním měřítku 

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

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

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že budou účinně fungovat také přeshraniční maloobchodní trhy.
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