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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh mění směrnici 2003/54/ES a týká se společných pravidel pro vnitřní trh 
s elektřinou. Je jedním z pěti návrhů legislativního balíčku EU týkajícího se trhů s elektřinou 
a plynem, který Komise navrhla v září 2007. Navrhovatel velmi vítá a podporuje těchto pět 
návrhů v rámci balíčku, protože balíček má při vytváření skutečného evropského vnitřního 
trhu v oblasti elektřiny, a proto i energie, velký význam. Cílem balíčku je zajistit bezpečnost 
dodávek a zachovat ceny nízké a transparentní pro všechny evropské spotřebitele, jinými 
slovy podporovat a dále rozvíjet probíhající proces liberalizace v Evropě, který navrhovatel 
rovněž velmi podporuje Ačkoli navrhovatel vítá návrh společných pravidel pro vnitřní trh 
s elektřinou, je toho názoru, že zde existuje prostor pro zlepšení. Zejména by měla být 
zvážena problematika oddělení vlastnictví.

Obsahem návrhů jsou opatření, která by zajistila účinné oddělení sítí (provozovatelů 
přenosových nebo přepravních soustav) od dodavatelské a výrobní činnosti za účelem 
podpory liberalizace vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem, což bude ku prospěchu 
spotřebitelů. Navrhovatel souhlasí s oddělením vlastnictví jako s posledním prostředkem 
k dosažení úplné liberalizace Avšak vzhledem k tomu, že se současné údaje o využívání 
oddělení vlastnictví jako prostředku k dosažení úplné liberalizace vnitřního trhu s energií jeví 
jako nedostačující, měly by být důkladně zváženy a posouzeny jiné možné alternativy, 
kterými lze dosáhnout stejných cílů. V této souvislosti jsou ve stanovisku navrhovány části 
návrhu osmi členských států ohledně „účinného a efektivního oddělení“. Navrhovatel 
doporučuje, aby si členské státy zpočátku mohly vybrat mezi oddělením vlastnictví a účinným 
a efektivním oddělením.  Pokud se však členský stát rozhodne pro účinné a efektivní oddělení 
a tři roky po provedení se ukáže, že účinné a efektivní oddělení není k dosažení úplné 
liberalizace dostačující, musí být oddělení vlastnictví pro daný členský stát povinné. 
Společenství musí být takovým nedostatkem způsobeným Komisí znepokojeno a rozhodnutí 
týkající se zavedení povinného oddělení vlastnictví musí být vydáno v rámci legislativního 
procesu, do něhož je Parlament plně zapojen. Možnost nezávislých provozovatelů soustavy 
tak, jak ji navrhuje Komise, není realizovatelná, protože s sebou nese neúměrné náklady na 
regulaci.

Ustanovení o „vzájemnosti“ uvedené v článku 8a tohoto návrhu zajišťuje, aby podniky nebo 
provozovatelé ze zemí mimo EU nemohly v rámci přenosových nebo přepravních sítí v EU 
získat významnou pozici, která by vedla k nadměrné závislosti na těchto podnicích. Odchylky 
jsou možné pouze tehdy, jestliže se Společenství rozhodne uzavřít dohodu se stranou z třetí 
země. Navrhovatel je přesvědčen, že v zájmu soudržné evropské energetické politiky by měla 
být rozhodnutí o dohodách s třetími zeměmi projednávána na úrovni Společenství. Souhlasí 
tudíž s návrhem Komise.

Ačkoli se Komise odvolává na zásadu nediskriminace mezi veřejným a soukromým sektorem 
(bod odůvodnění 12), navrhovatel pochybuje o tom, zda se věnuje dostatečná pozornost 
zajištění, aby veřejné společnosti měly stejné závazky v oblasti oddělení jako soukromé 
společnosti, a to vzhledem k tomu, že státní orgány nemohou být přinuceny k privatizování 
svých společností. Vzniká tak otázka, zda by soukromí konkurenti nemohli být 
znevýhodňováni.

Navrhovatel je přesvědčen, že ochrana spotřebitelů si vyžaduje důraznější opatření, a 
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předkládá proto pozměňovací návrhy, které v těchto otázkách ochrany spotřebitele znamenají 
pokrok. Pokud jde o povinnosti a pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů, stanovuje 
návrh další opatření týkající se ochrany spotřebitele. Navrhovatel usiluje o posílení a 
vyjasnění úlohy orgánů, aby se v těchto otázkách ochrany spotřebitele dosáhlo pokroku. 

Návrh se týká hlavně liberalizace velkoobchodního trhu s elektřinou. Navrhovatel se však 
snaží také zdůraznit, že k uspokojení stoupající poptávky je důležité zajistit dostatečné 
množství vyrobené energie. Kromě toho, jak uznala Komise, ještě stále nebyl vytvořen plně 
fungující evropský maloobchodní trh. K vytvoření skutečného vnitřního trhu je proto potřeba 
dalších konkrétních návrhů.

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 směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Požadavky veřejné služby a společné 
minimální standardy, jež z nich vyplývají,
je třeba dále zpřísnit, aby se zajistilo, že 
hospodářská soutěž přináší prospěch všem 
spotřebitelům. Klíčovým aspektem při 
poskytování dodávek zákazníkům je 
přístup k údajům o spotřebě, přičemž 
spotřebitelé musejí mít přístup ke svým 
údajům, aby mohli na základě těchto údajů 
vyzvat konkurenci k předložení nabídky.
Spotřebitelé by rovněž měli mít právo být 
řádně informováni o své spotřebě energie.
Pravidelně poskytované informace o 
nákladech na energii budou vytvářet 
pobídky k energetickým úsporám, protože 
poskytnou zákazníkům přímou zpětnou 
vazbu ohledně účinků investic do 
energetické účinnosti a ohledně vlivu 
změny chování.

(21) Požadavky univerzální a veřejné 
služby a společné minimální standardy, jež 
z nich vyplývají, je třeba dále zpřísnit, aby 
se zajistilo, že hospodářská soutěž přináší 
prospěch a přiměřenější ceny všem 
spotřebitelům. Klíčovým aspektem při 
poskytování dodávek zákazníkům je 
přístup k objektivním a transparentním 
údajům o spotřebě, od ní se odvíjející ceny 
a náklady na službu, přičemž spotřebitelé 
musejí mít přístup ke svým údajům o 
spotřebě, aby mohli na základě těchto 
údajů vyzvat konkurenci k předložení 
nabídky vycházející z těchto údajů.
Spotřebitelé by rovněž měli mít právo být 
řádně informováni o své spotřebě energie.
Informace, které budou nejméně jednou 
za čtvrtletí spotřebitele informovat o 
nákladech na energii, budou vytvářet 
pobídky k energetickým úsporám, protože 
poskytnou zákazníkům přímou zpětnou 
vazbu ohledně účinků investic do 
energetické účinnosti.
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Or. en

Odůvodnění

Přístup k řadě údajů spotřebitelům umožní, aby se ve snaze o dosažení volné a transparentní 
hospodářské soutěže mohli při výběru dodavatele elektrické energie kvalifikovaně 
rozhodnout. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 6 – písm. a a b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
elektrické energie uváděli na fakturách a 
v současně zasílaných materiálech, jakož 
i v propagačních materiálech 
poskytovaných konečným 
spotřebitelům:
a) podíl každého energetického zdroje 
na celkové skladbě zdrojů energie 
užitých dodavatelem za předchozí rok;
v zájmu snadného srovnání 
harmonizovaně a srozumitelně v rámci 
členských států.
b) alespoň odkaz (na webové stránce 
dodavatelů) na existující referenční 
zdroje, jako jsou internetové stránky, na 
nichž jsou veřejně dostupné informace o 
dopadech na životní prostředí, 
minimálně s údaji o emisích CO2 a o 
radioaktivním odpadu pocházejícím z 
vyrobené elektrické energie, které se 
týkají celkové skladby zdrojů energie 
užitých dodavatelem za předchozí rok.

Or. en

Odůvodnění

Aby si spotřebitelé mohli svobodně vybrat, měli by mít přístup k údajům, které přispívají 
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k dosažení sociálních cílů i cílů v oblasti životního prostředí.  Jejich výběr bude mít kladný 
vliv na trh.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní regulační orgány přijmou 
nezbytná opatření, aby informace, které 
dodavatelé poskytnou svým zákazníkům 
podle tohoto článku, byly spolehlivé. 
Pravidla týkající se podávání informací 
musí být všech členských státech a na 
příslušných trzích harmonizovaná.

Or. en

Odůvodnění

Aby spotřebitelé mohli těžit ze skutečné volby, musí být prezentace údajů všech dodavatelů 
elektrické energie harmonizovaná. Důsledností se zajistí transparentnost a spotřebitel bude 
mít lepší možnost měnit dodavatele.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise může přijmout obecné zásady 
k provádění tohoto článku. Toto opatření, 
jehož předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 
3.

10. Komise přijme obecné zásady 
k provádění tohoto článku do jednoho 
roku po vstupu této směrnice v platnost. 
Toto opatření, jehož předmětem je změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejich doplněním, se přijme po konzultaci 
s Parlamentem podle článku 253 Smlouvy 
o ES.



PA\707346CS.doc 7/23 PE402.514v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Zásadní otázky ochrany spotřebitele by neměly být ponechány postupu rozhodování ve 
výborech, Parlament má právo být do postupu plně zapojen.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby od [datum 
provedení do vnitrostátního práva plus 
jeden rok]:

1. V zájmu zajištění nezávislosti 
provozovatelů přenosové nebo přepravní 
soustavy členské státy zajistí, aby od 
[datum provedení do vnitrostátního práva 
plus jeden rok] vertikálně integrované 
podniky splňovaly:
– buď ustanovením článku 8, 8a a 8b, 
nebo 
– ustanovením 8a, 8b a 8c.
V případě, že provedení ustanovení 8a, 8b 
a 8c se ukáže při dosahování úplné 
liberalizace v daném členském státě po 
[datum provedení do vnitrostátního práva 
plus tři roky] nedostatečné, Společenství 
rozhodne, zda bude třeba provést článek 
8.
V případě, že členské státy 
splňují ustanovení článku 8, 8a a 8b, 
zajistí, aby od [datum provedení do 
vnitrostátního práva plus jeden rok]:

Or. en

Odůvodnění

Tato změna umožňuje členským státům vybrat si mezi oddělením vlastnictví a účinným 
oddělením a umožňuje Společenství učinit opatření, pokud se ukáže, že účinné oddělení není 
dostatečné.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládají se nové články 8a a 8b, které 
znějí:

Vkládají se nové body 8a, 8b a 8c, které 
zní:

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/54/ES
Článek 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8c
Účinné a efektivní oddělení přenosových 
nebo přepravních soustav

1. Provozovatelé přenosové nebo 
přepravní soustavy mají k dispozici 
veškeré lidské, materiální a finanční 
zdroje vertikálně integrovaného podniku, 
které jsou nutné pro řádné zajištění 
přenosu elektrické energie, zejména: 
(i) zařízení nezbytná pro řádné zajištění 
přenosu elektrické energie jsou 
vlastnictvím provozovatele přenosové nebo 
přepravní soustavy;
(ii) personál nezbytný pro řádné zajištění 
přenosu elektrické energie tvoří 
zaměstnanci provozovatele přenosové 
nebo přepravní soustavy; 
(iii) přidělování pracovníků a poskytování 
služeb ze strany kterékoli divize vertikálně 
integrovaného podniku, která vyrábí nebo 
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dodává energii, a přidělování pracovníků 
a poskytování služeb této divizi se omezuje 
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 přenosu 
elektrické energie uvedené v odstavci 1, 
patří alespoň: 
– zastoupení provozovatele přenosové 
nebo přepravní soustavy, kontakty s 
třetími stranami a regulačními orgány;
– poskytování přístupu třetím stranám a 
jeho organizační zajištění;
– vybírání poplatků za přístup;
– poplatky za přetížení a platby v rámci 
vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových nebo 
přepravních soustav ve smyslu článku 3 
nařízení (ES) č. 1228/2003;
– provoz, údržba a rozvoj přenosové nebo 
přepravní soustavy;

– investiční plánování, které zajistí 
dlouhodobou schopnost soustavy 
uspokojovat přiměřenou poptávku a 
zaručí bezpečnost dodávek;
– právní služby;
– účetnictví a služby výpočetní techniky.
3. Provozovatelé přenosových nebo 
přepravních soustav mají vlastní firemní 
identitu výrazně odlišnou od vertikálně 
integrovaného podniku a mají vlastní 
značku, komunikační profil a sídlo.
4. Auditorem účtů provozovatelů 
přenosových nebo přepravních soustav je 
jiná osoba než ta, která kontroluje účty 
vertikálně integrovaného podniku a jeho 
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přidružených společností. 
Nezávislost vedení provozovatelů 
přenosových nebo přepravních soustav, 
generálního ředitele nebo výkonné rady  
5. Rozhodnutí o jmenování a o případném 
předčasném ukončení pracovního poměru 
generálního ředitele a dalších členů 
výkonné rady provozovatele přenosové 
nebo přepravní soustavy a příslušné 
zaměstnanecké smlouvy a rozhodnutí o 
jejich ukončení se oznamují regulačnímu 
orgánu nebo jinému příslušnému 
vnitrostátnímu veřejnému orgánu. Tato 
rozhodnutí a tyto smlouvy jsou závazné 
pouze tehdy, pokud regulační orgán nebo 
jiný příslušný vnitrostátní veřejný orgán 
ve lhůtě tří týdnů ode dne oznámení 
nevyužije svého práva veta. Právo veta 
může být uplatněno buď v případě 
jmenování a vzájemných smluvních 
dohod, pokud existují závažné 
pochybnosti o odborné nezávislosti 
jmenovaného generálního ředitele nebo 
člena výkonné rady, nebo v případě 
předčasného ukončení pracovního 
poměru a vzájemných smluvních dohod, 
pokud existují závažné pochybnosti o 
důvodech pro tento krok.
6. Pokud vedoucí pracovníci 
provozovatele přenosové nebo přepravní 
soustavy nesouhlasí s předčasným 
ukončením svého pracovního poměru, je 
jim zaručeno účinné právo odvolat se k 
regulačnímu orgánu nebo jinému 
příslušnému vnitrostátnímu veřejnému 
orgánu nebo k soudu.
7. Bývalí generální ředitelé nebo členové 
výkonné rady nesmějí po ukončení svého 
pracovního poměru u provozovatele 
přenosové nebo přepravní soustavy po 
dobu nejméně tří let pracovat v žádné 
funkci v jakékoli z divizí vertikálně 
integrovaného podniku, která vyrábí nebo 
dodává energii.
8. Generální ředitel a členové výkonné 
rady provozovatele přenosové nebo 
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přepravní soustavy nesmějí mít žádný 
podíl v jiném podniku vertikálně 
integrované společnosti, než je 
provozovatel přenosové nebo přepravní 
soustavy, ani od něj pobírat jakoukoli 
odměnu. Jejich odměny nesmějí nijak 
záviset na činnosti jiného vertikálně 
integrovaného podniku, než je 
provozovatel přenosové nebo přepravní 
soustavy.
9. Generální ředitel nebo členové výkonné 
rady provozovatele přenosové nebo 
přepravní soustavy nenesou přímou ani 
nepřímou zodpovědnost za běžný provoz 
jakékoli z divizí vertikálně integrovaného 
podniku.
10. Aniž jsou dotčena ustanovení tohoto 
článku, má provozovatel přenosové nebo 
přepravní soustavy účinné právo 
rozhodovat o majetku, který je zapotřebí k 
provozu, údržbě a rozvoji sítě, nezávisle 
na integrovaném elektroenergetickém 
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 čl. 22c. 
Umožňuje mateřské společnosti zejména 
schvalovat roční finanční plán nebo 
jakýkoli rovnocenný nástroj provozovatele 
přenosové nebo přepravní soustavy a 
stanovovat paušální limity pro úroveň 
zadluženosti své dceřiné společnosti. 
Pokud mateřská společnost neschválí či 
nezmění finanční plán nebo jakýkoli 
rovnocenný finanční nástroj, věc bude 
předána k rozhodnutí regulačnímu 
orgánu. Mateřské společnosti není 
povoleno vydávat příkazy týkající se 
běžného provozu, ani pokud jde o 
jednotlivá rozhodnutí týkající se výstavby 
nebo modernizace přenosového vedení 
nepřekračující podmínky schváleného 
finančního plánu nebo jakéhokoli 
rovnocenného nástroje.
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11. Předseda dozorčí rady nebo 
představenstva provozovatele přenosové 
nebo přepravní soustavy nesmějí pracovat 
v žádné funkci v jakékoli divizi vertikálně 
integrovaného podniku, který vyrábí nebo 
dodává energii.
12. Členy dozorčí rady nebo 
představenstva provozovatele přenosové 
nebo přepravní soustavy jsou nezávislé 
osoby jmenované na období nejméně pěti 
let. Jejich jmenování se oznamuje 
regulačnímu orgánu nebo jinému 
příslušnému vnitrostátnímu veřejnému 
orgánu a je závazné za podmínek 
uvedených v odstavci 5.
13. Pro účely odstavce 12 je člen dozorčí 
rady nebo představenstva provozovatele 
přenosové nebo přepravní soustavy 
považován za nezávislého, pokud není s 
vertikálně integrovaným podnikem, jeho 
většinovými akcionáři nebo vedením v 
žádném obchodním ani jiném vztahu, 
který by způsoboval střet zájmů ovlivňující 
jeho rozhodování, zejména:
a) není po dobu pěti let před jmenováním 
členem dozorčí rady nebo představenstva 
zaměstnancem žádné z divizí vertikálně 
integrovaného podniku, která vyrábí a 
dodává energii;
b) nemá žádný podíl ve vertikálně 
integrovaném podniku či některé z jeho 
přidružených společností kromě 
provozovatele přenosové nebo přepravní 
soustavy a nepobírá od něj žádnou 
odměnu;
c) není po dobu členství v dozorčí radě 
nebo představenstvu ve významném 
obchodním vztahu s některou z divizí 
vertikálně integrované společnost, která 
dodává energii;
d) není členem výkonné rady společnosti, 
v níž jsou členové dozorčí rady nebo 
představenstva jmenováni vertikálně 
integrovaným podnikem.
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13. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
přenosové nebo přepravní soustavy 
vypracoval a uskutečnil program shody, 
který stanoví opatření přijímaná za 
účelem vyloučení diskriminačního 
chování. Program stanoví konkrétní 
povinnosti zaměstnanců vedoucí ke 
splnění tohoto cíle. Podléhá schválení 
regulačního orgánu nebo jiného 
příslušného vnitrostátního veřejného 
orgánu. Shodu programu s předpisy 
sleduje nezávislý kontrolor. V případě 
nesprávného provedení programu shody 
má regulační orgán pravomoc uvalit 
sankce.
15. Generální ředitel nebo výkonná rada 
provozovatele přenosové nebo přepravní 
soustavy pověří výkonem funkce 
kontrolora shody určitou osobu nebo 
orgán. Tato osoba nebo orgán:
(i) sleduje provádění programu shody;
(ii) vypracovává výroční zprávu, v níž jsou 
uvedena opatření přijatá za účelem 
provádění programu shod, a předkládá ji 
regulačnímu orgánu;
(iii) vydává doporučení ohledně programu 
shody a jeho provádění.
16. Nezávislost kontrolora shody je 
zaručena především podmínkami jeho 
pracovní smlouvy.
17. Kontrolor shody má možnost 
pravidelně kontaktovat dozorčí radu nebo 
představenstvo provozovatele přenosové 
nebo přepravní soustavy vertikálně 
integrovaného podniku a regulační 
orgány.
18. Kontrolor shody se účastní všech 
schůzí dozorčí rady a představenstva 
provozovatele přenosové nebo přepravní 
soustavy, na nichž se projednávají:
(i) podmínky přístupu a připojení k síti 
včetně vybírání poplatků za přístup, 
poplatků za přetížení a plateb v rámci 
vyrovnávacího mechanismu mezi 
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provozovateli přenosových soustav ve 
smyslu článku 3 nařízeni (ES) č. 
1228/2003;
(ii) projekty realizované za účelem 
provozu, údržby a rozvoje přenosové 
soustavy, včetně investic do propojení sítí 
a připojení k síti;
(iii) pravidla pro vyrovnávání, včetně 
pravidel vytváření rezerv;
(iv) nákupy energie za účelem vyrovnání 
energetických ztrát.
19. 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 znamenat obchodní výhodu.
20. Kontrolor shody může nahlížet do 
všech důležitých knih a záznamů 
provozovatele přenosové nebo přepravní 
soustavy, může vstupovat do jeho 
kancelářských prostor a má přístup ke 
všem informacím nutným pro řádný 
výkon svých povinností.
21. Kontrolora shody jmenuje a odvolává 
generální ředitel nebo výkonná rada 
pouze po předchozím souhlasu 
regulačního orgánu.
22. Provozovatelé přenosové nebo 
přepravní soustavy vypracují nejméně 
každé dva roky desetiletý plán rozvoje sítě. 
Přijímají účinná opatření pro zajištění 
přiměřenosti soustavy a bezpečnosti 
dodávek.
23. Desetiletý plán rozvoje sítě zejména:
(i) informuje účastníky trhu o hlavních 
přenosových infrastrukturách, které by 
měly být přednostně vybudovány 
v průběhu příštích deseti let;
(ii) obsahuje veškeré již schválené 
investice a uvádí nové investice, pro něž 
bude prováděcí rozhodnutí přijato 
v příštích třech letech.
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24. Za účelem vypracování tohoto 
desetiletého plánu rozvoje sítě formuluje 
každý provozovatel přenosové nebo 
přepravní soustavy rozumné hypotézy o 
vývoji v oblasti výroby, spotřeby a výměny 
s jinými zeměmi a přihlíží rovněž ke 
stávajícím investičním plánům týkajícím 
se regionálních a celoevropských sítí. 
Provozovatelé přenosové nebo přepravní 
soustavy předloží ve stanovené lhůtě 
návrh plánu příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu.
25. Příslušný vnitrostátní orgán 
konzultuje se všemi významnými uživateli 
sítě na základě návrhu desetiletého plánu 
rozvoje sítě otevřeným a transparentním 
způsobem, přičemž je oprávněn zveřejnit 
výsledky konzultací, zejména případnou 
potřebu investic.
26. Příslušný vnitrostátní orgán posuzuje, 
zda desetiletý plán rozvoje sítě uspokojuje 
veškeré investiční potřeby, které byly 
identifikovány v rámci konzultací. Tento 
orgán může provozovateli přenosové nebo 
přepravní soustavy uložit, aby plán 
změnil.
27. Příslušným vnitrostátním orgánem 
uvedeným v odstavcích 24, 25 a 26 může 
být vnitrostátní regulační orgán, jakýkoli 
jiný příslušný vnitrostátní veřejný orgán 
nebo subjekt, který vytvořili provozovatelé 
přenosové nebo přepravní soustavy za 
účelem rozvoje sítě. V posledně uvedeném 
případě předloží provozovatelé přenosové 
nebo přepravní soustavy příslušnému 
vnitrostátnímu veřejnému orgánu ke 
schválení návrh stanov, seznam členů a 
jednací řád.
28. Pokud provozovatel přenosové nebo 
přepravní soustavy odmítne provést 
určitou investici, která je uvedena v 
desetiletém plánu rozvoje sítě a má být 
uskutečněna v příštích třech letech, 
členské státy zajistí, aby byl regulační 
orgán nebo jiný příslušný vnitrostátní 
veřejný orgán oprávněn přijmout jedno z 
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těchto opatření:
(a) s využitím veškerých právních 
možností vyzvat provozovatele přenosové 
nebo přepravní soustavy, aby splnil své 
investiční závazky s využitím vlastních 
finančních prostředků;
(b) vyzvat nezávislé investory, aby 
předložili nabídku na nezbytné investice 
do přenosové soustavy, přičemž 
provozovateli přenosové nebo přepravní 
soustavy může uložit, aby
– souhlasil s financováním třetí stranou,
– souhlasil s výstavbou, kterou uskuteční 
třetí strana, nebo sám vybudoval příslušná 
nová zařízení,
– provozoval příslušná nová zařízení.
Příslušné dohody o financování musí být 
schváleny regulačním orgánem nebo 
jiným příslušným vnitrostátním orgánem. 
V obou případech musí být regulované 
sazby takové, aby umožňovaly příjmy, 
které pokryjí náklady těchto investic.
29. Příslušný vnitrostátní veřejný orgán 
sleduje a vyhodnocuje provádění 
investičního plánu.
30. Provozovatelé přenosové nebo 
přepravní soustavy mají povinnost 
stanovit a zveřejnit transparentní a účinné 
postupy pro nediskriminační připojení 
nových elektráren k síti. Tyto postupy 
musí být schváleny vnitrostátními 
regulačními orgány nebo jiným 
příslušným vnitrostátním veřejným 
orgánem.
31. Provozovatelé přenosové nebo 
přepravní soustavy nesmějí odmítnout 
připojit nové elektrárny z důvodu 
případných budoucích omezení dostupné 
kapacity sítě, např. přetížení v odlehlých 
částech přenosové sítě. Provozovatel 
přenosové nebo přepravní soustavy je 
povinen poskytovat nezbytné informace.
32. Provozovatelé přenosové nebo 
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přepravní soustavy nesmějí odmítnout 
vytvořit nový přípojný bod, pokud je 
jediným důvodem pro toto odmítnutí 
zvýšení nákladů v souvislosti s nezbytným 
zvýšením kapacity síťových prvků, které 
se nacházejí v blízkosti přípojného bodu.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy, které neprovedly oddělení vlastnictví, budou mít možnost dále liberalizovat své 
trhy, aniž by se musely pro oddělení vlastnictví rozhodnout. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Nezávislí provozovatelé soustavy
1. Pokud v době vstupu této směrnice 
v platnost náleží přenosová soustava 
vertikálně integrovanému podniku, 
mohou členské státy přiznat odchylky od 
čl. 8 odst. 1 za podmínky, že členský stát 
na návrh vlastníka přenosové soustavy 
určí nezávislého provozovatele soustavy a 
že Komise toto určení schválí. Vertikálně 
integrovaným podnikům, které vlastní 
přenosovou soustavu, nesmí být v žádném 
případě bráněno přijmout kroky 
k dosažení souladu s čl. 8 odst. 1.
2. Členský stát může nezávislého 
provozovatele soustavy schválit a určit, 
pouze pokud:
a) uchazeč prokázal, že splňuje požadavky 
čl. 8 odst. 1 písm. b) až d);
b) uchazeč prokázal, že má pro provádění 
úkolů podle článku 9 k dispozici potřebné 
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finanční, technické a lidské zdroje;
c) se uchazeč zavázal dodržovat desetiletý 
plán rozvoje sítě navržený regulačním 
orgánem;
d) vlastník přenosové 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. 
1228/2003 ze dne 26. června 2003 
o podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou, včetně 
spolupráce provozovatelů přenosové 
soustavy na evropské i regionální úrovni.
3. Podniky, které byly certifikovány 
regulačním orgánem jako podniky 
splňující požadavky článku 8a a čl. 10 
odst. 2, členské státy schválí a určí jako 
nezávislé provozovatele soustavy. Použije 
se certifikační postup podle článku 8b.
4. Pokud Komise přijala rozhodnutí 
postupem podle článku 8b a shledá, že 
regulační orgán do dvou měsíců nenaplnil 
její rozhodnutí, určí do šesti měsíců na 
návrh Agentury pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů a poté, 
co se seznámí se stanovisky vlastníka 
přenosové soustavy a provozovatele 
přenosové soustavy, nezávislého 
provozovatele soustavy na dobu pěti let. 
Vlastník přenosové soustavy může 
regulačnímu orgánu postupem podle 
čl. 10 odst. 1 kdykoli navrhnout určení 
nového nezávislého provozovatele 
soustavy.
5. Každý nezávislý provozovatel soustavy 
odpovídá za udělování a správu přístupu 
třetích osob, včetně vybírání přístupových 
poplatků, poplatků za přetížení a plateb 
podle vyrovnávacího mechanismu mezi 
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provozovateli přenosových soustav 
v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 
1228/2003, jakož i za provoz, údržbu a 
rozvoj přenosové soustavy a 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 přenosové soustavy 
v souladu s touto kapitolou. Vlastníci 
přenosové soustavy nesmějí odpovídat za 
udělování a správu přístupu třetích osob 
ani za plánování investic.
6. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, pak vlastník přenosové 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 ostatními zúčastněnými osobami;
c) zajistí krytí odpovědnosti ve vztahu 
k majetku tvořícímu síť, 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 
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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 přenosové soustavy vyplývají 
z odstavce 6.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k neúměrným nákladům na regulaci nepředstavuje nezávislý provozovatel soustavy 
možnou alternativu k oddělení vlastnictví.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/54/ES
Článek 10 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a vypouští se
1. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, musí vlastníci přenosové 
soustavy, kteří jsou součástí vertikálně 
integrovaných podniků, být nezávislí, 
přinejmenším pokud jde o právní formu, 
organizaci a rozhodování, na ostatních 
činnostech, které nesouvisejí s přenosem.
2. Pro zajištění nezávislosti vlastníka 
přenosové soustavy podle odstavce 1 platí 
tato minimální kritéria:
a) osoby odpovědné za řízení vlastníka 
přenosové soustavy nesmějí mít účast na 
těch podnikových strukturách 
integrovaného elektroenergetického 
podniku, které přímo či nepřímo 
odpovídají za každodenní provoz výroby, 
distribuce a dodávek elektřiny; 
b) je třeba přijmout vhodná opatření 
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zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přenosové soustavy, a to 
způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
schopny jednat nezávisle; 
c) vlastník přenosové 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 
zveřejňuje.
3. Komise může přijmout obecné zásady k 
zajištění úplného a účinného dodržování 
odstavce 2 tohoto článku ze strany 
vlastníka přenosové soustavy. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 27b odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

Tato ustanovení staví na článku 10 a nejsou relevantní, jestliže bude článek 10 zrušen.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Článek 22 c – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) sledovat ve spolupráci s orgány pro 
hospodářskou soutěž stupeň otevřenosti 
trhu a hospodářské soutěže na 

(i) sledovat ve spolupráci s orgány pro 
hospodářskou soutěž stupeň otevřenosti 
trhu a hospodářské soutěže na 
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velkoobchodní a maloobchodní úrovni, 
včetně burz pro obchodování s elektřinou, 
cen pro domácnosti, počtu případů 
přechodu k jinému dodavateli, počtu 
případů odpojení a stížností domácností 
v dohodnutém formátu, jakož i jakákoli 
narušení či omezení hospodářské soutěže, 
včetně poskytování relevantních informací 
a upozorňování příslušných orgánů pro 
hospodářskou soutěž na veškeré relevantní 
případy;

velkoobchodní a maloobchodní úrovni, 
včetně burz pro obchodování s elektřinou, 
cen pro domácnosti, počtu případů 
přechodu k jinému dodavateli, počtu 
případů připojení a odpojení, poplatků za 
provoz a údržbu a stížností domácností 
v dohodnutém formátu, jakož i jakákoli 
narušení či omezení hospodářské soutěže, 
včetně poskytování relevantních informací 
a upozorňování příslušných orgánů pro 
hospodářskou soutěž na veškeré relevantní 
případy;

Or. en

Odůvodnění

Zplnomocnění orgánu ke sledování větší škály tarifů a poplatků je v zájmu lepšího výběru pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Článek 22 c – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, vysoké standardy univerzální a 
veřejné služby ve vztahu k elektřině, 
ochranu ohrožených zákazníků a účinnost 
opatření na ochranu spotřebitele 
stanovených v příloze A;

k) zajišťovat v celé EU, aniž jsou dotčeny 
pravomoci ostatních vnitrostátních 
regulačních orgánů, neměnné a 
transparentní vysoké standardy 
univerzální a veřejné služby ve vztahu 
ke spotřebitelům elektřiny, včetně občanů, 
a zajišťovat ochranu ohrožených 
zákazníků a účinnost všech opatření na 
ochranu spotřebitele stanovených v příloze 
A;

Or. en

Odůvodnění

Další vysvětlení povinností orgánu slouží fungování trhu a v konečném důsledku prospěchu 
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spotřebitele.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Článek 22 c – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) zajišťovat přístup k údajům o spotřebě 
zákazníků, uplatňování harmonizovaného 
formátu pro údaje o spotřebě a přístup 
k údajům podle přílohy A písm. h);

m) zajišťovat přístup k údajům, včetně 
údajů o cenách a souvisejících výdajích, o 
spotřebě zákazníků, uplatňování 
harmonizovaného formátu pro údaje o této 
spotřebě a okamžitý přístup všech 
zákazníků k těmto údajům podle přílohy A 
písm. h)

Or. en

Odůvodnění

Další vysvětlení povinností orgánu slouží fungování trhu a v konečném důsledku prospěchu 
spotřebitele.
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