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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady slouží k provádění rozhodnutí přijatých Radou a 
Parlamentem, jež v usnesení ze dne 10. července vyjádřil rozhodnou podporu společné 
energetické politice. Tato politika vyžaduje:

 účinné oddělení dodavatelských a výrobních činností od provozování sítě;

 další harmonizaci pravomocí a větší nezávislost vnitrostátních energetických 
regulačních orgánů;

 vytvoření nezávislého mechanismu pro spolupráci vnitrostátních regulačních orgánů;

 vytvoření mechanismu pro provozovatele přenosových nebo přepravních soustav, 
kterým by mohli zlepšit koordinaci provozování sítí a jejich zabezpečení, přeshraniční 
obchod a provoz sítě;

 větší transparentnosti na energetickém trhu.

Nařízení vytváří praktické podmínky pro dosažení výše zmíněných cílů stanovených 
Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů za účelem sledování provádění 
úkolů vyčleněných pro Evropskou síť provozovatelů elektroenergetických přenosových 
soustav. Provádění nařízení vytvoří podmínky pro zlepšení konkurenceschopnosti, lepší 
kvalitu dodávek, úspory energie a lepší zabezpečení energie.

Elektřina se zásadně liší od jiného obchodovaného zboží, protože se jedná o produkt dodávek,  
který je založen na využívání sítí a které je nemožné nebo velmi nákladné skladovat. Proto 
hospodaření s energií vyžaduje zavedení nezávislých mechanismů pro spolupráci a 
rozhodování na úrovni vnitrostátních regulačních orgánů a regulaci v rámci evropského trhu. 
To je důvodem zavedení formálních struktur pro spolupráci v této oblasti v rámci 
pozměněného nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách pro přístup do sítě pro přeshraniční 
obchod s elektřinou. Tyto změny neřeší všechny problémy přeshraničního obchodu 
s elektřinou, avšak zavádějí opatření, která by omezeným způsobem měla zvýšit účinnost a 
přizpůsobit provozování sítě potřebám trhu. Detailní technické a tržní kodexy, které byly 
zařazeny do okruhu úkolů Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových 
soustav a činnosti agentury sledující vykonávání těchto úkolů by měly zajistit přidanou 
hodnotu pro evropské hospodářství. Výše zmíněná opatření by měla ulehčit vznik dobře 
fungujícího a transparentního přeshraničního maloobchodního a velkoobchodního trhu. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 
o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou by mělo pomoci regulovat 
vnitřní trh s elektřinou s řádným ohledem na zájmy spotřebitelů a operátorů :

 snížením přepravních nákladů a větší konkurenceschopností tak, aby energie mohla 
být poskytována spotřebitelům za nižší ceny a zároveň byla zajištěna stabilita a 
zabezpečeny dodávky energie;

 zřízením Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů a Evropské sítě 
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provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav prostřednictvím koordinace 
vnitrostátních přenosových soustav. To by mělo zajistit lepší fungování evropského 
trhu a vnitrostátních systémů snižováním ztrát energie při přenosu a podporováním 
rozvoje energie v malém měřítku založené na energeticky obnovitelných zdrojích.

 rozvojem sítí pro přenos elektřiny, který též povede k nezbytnému rozvoji jaderných 
elektráren, zajišťování dodávek energie za přiměřeně stabilní a nízké ceny, a proto 
nepochybně posílí konkurenceschopnost a rozvoj evropského hospodářství, a zároveň 
sníží emise CO2.. Prudký nárůst cen ropy nebo plynu a silná závislost na politické 
situaci při zásobování z těchto zdrojů by mohly ohrozit stabilitu evropského 
hospodářství a vést k poklesu reálných příjmů.

Proto bude mít změna nařízení přímý dopad na zlepšení organizace trhu s elektřinou a přístup 
do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou, zatímco přínosy pro spotřebitele budou záviset 
na podrobných technických a tržních kodexech a prosazovány v tomto nařízení a jejich 
řádném provádění.

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:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě s názvem „Energetická 
politika pro Evropu“ zdůraznilo význam 
dotvoření vnitřního trhu s elektřinou a 
vytvoření rovných podmínek pro všechny 
elektroenergetické společnosti ve 
Společenství. Ze sdělení Komise 
Evropskému parlamentu a Radě –
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 Evropskému 
parlamentu a Radě s názvem „Energetická 
politika pro Evropu“ zdůraznilo význam 
dotvoření vnitřního trhu s elektřinou a 
vytvoření rovných podmínek pro všechny 
elektroenergetické 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.
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité  zajistit účinný a otevřený  vnitřní trh, nejen pouze dobře fungující. Je důležité mít 
trh, který je otevřen novým účastníkům a nabízí účinnou hospodářskou soutěž pro všechny 
zúčastněné.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zejména je potřeba dosáhnout 
intenzivnější spolupráce a lepší koordinace 
mezi provozovateli přenosových soustav, 
aby se postupně dosáhlo slučitelnosti 
technického a obchodního kodexu 
přeshraničního zpřístupňování 
přenosových soustav a jeho účinného 
řízení, zajistilo se koordinované plánování 
s dostatečným časovým předstihem a 
přenosová 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 
přenosových soustav měli jejich provoz 
podřídit.

(6) Zejména je potřeba dosáhnout 
intenzivnější spolupráce a lepší koordinace 
mezi provozovateli přenosových soustav, 
aby se postupně dosáhlo slučitelnosti 
technického a obchodního kodexu 
přeshraničního zpřístupňování 
přenosových soustav a jeho účinného a 
transparentního řízení, zajistilo se 
koordinované plánování s dostatečným 
časovým předstihem a přenosová 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 přenosových soustav měli 
jejich provoz podřídit.

Or. en

Odůvodnění

Transparentní přístup k přeshraničním přenosovým soustavám je zásadní pro rozvoj účinného 
a otevřeného trhu. Nedostatek transparentnosti může způsobit vytváření překážek a mít dopad 
na úroveň hospodářské soutěže.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se zajistilo optimální řízení 
elektroenergetických přenosových soustav 
ve Společenství a umožnilo přeshraniční 
obchodování s elektřinou a její 
přeshraniční dodávky maloobchodním 
zákazníkům, měla by být vytvořena 
Evropská síť provozovatelů přenosových 
soustav. Své úkoly by měla plnit v souladu 
s pravidly Společenství v oblasti 
hospodářské soutěže, které se na 
rozhodnutí Evropské sítě provozovatelů 
přenosových 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 
přenosových 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 
přenosových soustav vedla k riziku 
chování narušujícího hospodářskou 
soutěž.

(7) Aby se zajistilo optimální řízení 
elektroenergetických přenosových soustav 
ve Společenství a umožnilo přeshraniční 
obchodování s elektřinou a její 
přeshraniční dodávky maloobchodním 
zákazníkům, měla by být vytvořena 
Evropská síť provozovatelů přenosových 
soustav. Své úkoly by měla plnit v souladu 
s pravidly Společenství v oblasti 
hospodářské soutěže, které se na 
rozhodnutí Evropské sítě provozovatelů 
přenosových 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 
přenosových 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 sledovat 
účinnost sítě na této úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Podpora členských států spolupráci na regionální úrovni a povinnost sledovat účinnost sítě 
jsou velmi důležité při zajišťování opravdového vnitřního přeshraničního trhu a spolupráce. 
Účinné oddělení vlastnictví není dále nutnou podmínkou pro zajištění regionální spolupráce. 
Spolupráce může existovat a být účinná i bez oddělení vlastnictví.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Pokud jedná o konzultační postup, 
spotřebitelé a organizace spotřebitelů by 
se měli mnohem ráznějším způsobem 
zabývat plněním svých úkolů Evropské 
sítě provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, zejména při 
vypracovávání technických a tržních 
kodexů a ročního pracovního programu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou koncovými uživateli, by se spotřebitelé a spotřebitelské organizace 
měli zapojovat do konzultačního postupu, protože jsou důležitými zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Za účelem zajištění větší 
transparentnosti situace týkající se celé 
elektroenergetické přenosové sítě 
v Evropě by Komise měla navrhnout, 
zveřejnit a aktualizovat plán postupu pro 
elektroenergetickou síť v Evropě. Do 
tohoto plánu postupu by měly být 
zahrnuty všechny elektroenergetické 
přenosové sítě a možná regionální 
propojení.

Or. en



PE402.507v01-00 8/13 PA\707314CS.doc

CS

Odůvodnění

Komise by měla navrhnout, zveřejnit a aktualizovat plán postupu pro elektroenergetické sítě 
v Evropě, zahrnout do něj možná regionální propojení, za účelem zajištění transparentnosti, 
lepší informovanosti o „energetických dírách“ a navrhnout případná nová přeshraniční 
propojení. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) 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.

(9) 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 pro 
zajištění opravdového, otevřeného a 
účinného vnitřního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění textu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) 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. Mnoho 
významných rozhodnutí činí na trhu s 

(11) V zájmu posílení důvěry v trh je třeba, 
aby jeho účastníci měli jistotu, že 
za zneužívající chování lze udělit účinné
sankce. Příslušným orgánům by mělo být 
umožněno, aby obvinění ze zneužívání trhu 
účinně prošetřily. Proto je příslušným 
orgánům umožnit přístup k údajům 
informujícím o rozhodnutích, které v 
souvislosti s provozními činnostmi učinily 
dodavatelské podniky. Mnoho 
významných rozhodnutí činí na trhu s 
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elektřinou výrobci, kteří by měli dávat tyto 
informace k dispozici příslušným orgánům 
po předem stanovenou dobu. Malí výrobci, 
kteří nemají reálnou možnost narušovat trh, 
by měli být z této povinnosti vyňati.

elektřinou výrobci, kteří by měli mít tyto 
informace k dispozici pro příslušné orgány 
a umožnit snadný přístup k nim po 
předem stanovenou dobu. Dále by 
příslušné orgány měly pravidelně 
sledovat, jak dodržují operátoři systému 
pravidla. Malí výrobci, kteří nemají 
reálnou možnost narušovat trh, by měli být 
z této povinnosti vyňati.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) 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.

(12) 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 měly 
pravidelně sledovat dodržování těchto 
pravidel účastníky trhu.

Or. en

Odůvodnění

Dále je nutno za účelem zajištění prosazování těchto pravidel vyjasnit odpovědnost 
příslušných orgánů.



PE402.507v01-00 10/13 PA\707314CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení 1228/2003 (ES)
Čl. 2 c – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) předpisy pro napojení a přístup k 
soustavě;

(b) předpisy pro napojení a přístup 
k soustavě, se zřetelem k ochraně zájmů 
jednotlivých spotřebitelů a malých a 
středních podniků;

Or. pl

Odůvodnění
Jednotliví spotřebitelé a malé a střední podniky se často na trhu s energií potýkají s 
diskriminací.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení 1228/2003 (ES)
Čl. 2 c – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) pravidla obchodování; (g) pravidla obchodování, se zvláštním 
zřetelem k ochraně zájmů jednotlivých 
zákazníků a malých a středních podniků;

Or. pl

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení 1228/2003 (ES)
Čl. 2 c – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Odůvodnění

V mnoha případech rozsáhlé investice a rozvoj souvisejících sítí vyžadují od koncipování až 
po dokončení více než deset let .

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení 1228/2003 (ES)
Čl. 2 f – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V rámci plnění svých úkolů vede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přepravních soustav 
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 a výrobní 

1. V rámci plnění svých úkolů vede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přepravních soustav 
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 a výrobní 



PE402.507v01-00 12/13 PA\707314CS.doc

CS

podniky, zákazníky, uživatele soustavy, 
provozovatele distribuční soustavy, včetně 
příslušných (odvětvových) sdružení, 
technických orgánů a platforem 
zúčastněných stran.

podniky, zákazníky, spotřebitele, 
organizace spotřebitelů, uživatele 
soustavy, provozovatele distribuční 
soustavy, včetně příslušných 
(odvětvových) sdružení, technických 
orgánů a platforem zúčastněných stran.

Or. en

Odůvodnění
Je důležité zajistit účinný a různorodý konzultační postup. Vzhledem k tomu, že jsou 
koncovými uživateli, by se spotřebitelé a organizace spotřebitelů měli zapojovat do 
konzultačního postupu, protože jsou důležitými zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení 1228/2003 (ES)
Čl. 2 h – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Provozovatelé přenosových soustav 
podporují provozní úpravy s cílem zajistit 
optimální řízení sítě, prosazovat rozvoj 
energetických burz, přidělování 
přeshraniční kapacity prostřednictvím 
implicitních aukcí a integraci mechanismů 
vyrovnávání a vytváření rezerv. Členské 
státy by měly podporovat a sledovat tuto 
síť.

Or. en

Odůvodnění

Podpora sítě ze strany členských států a povinnost sledovat účinnost sítě jsou velmi důležité 
při zajišťování opravdového vnitřního přeshraničního trhu a spolupráce. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení 1228/2003 (ES)
Čl. 7 a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu snazšího vzniku dobře 
fungujících a průhledných přeshraničních 
maloobchodních trhů v regionálním 
měřítku a měřítku Společenství zajistí 
členské státy, aby byly úkoly a 
odpovědnost provozovatelů přenosové 
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.

1. V zájmu snazšího vzniku dobře 
fungujících, účinných a průhledných 
přeshraničních maloobchodních trhů 
v regionálním měřítku a měřítku 
Společenství zajistí členské státy, aby byly 
úkoly a odpovědnost provozovatelů 
přenosové 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.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby přeshraniční maloobchodní trhy fungovaly také účinně.
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