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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh směrnice mění směrnici č. 2003/55 „o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
zemním plynem“. Je součástí „energetického balíčku“ (Trh EU s elektřinou a zemním 
plynem: třetí legislativní balíček), který Komise navrhla v září 2007. Navrhovatel vítá pět 
návrhů obsažených v balíčku a vyjadřuje mu obecnou podporu, neboť je velmi důležitý 
k dosažení skutečně evropského vnitřního trhu s energiemi. Cílem návrhů je zajistit dodávky 
a zachovat transparentní ceny odpovídající konkurenčním trhům ve prospěch všech 
evropských spotřebitelů. Jinak řečeno cílem je podporovat a nadále rozvíjet probíhající proces 
liberalizace v Evropě, který navrhovatel výrazně podporuje.

Ačkoli navrhovatel návrh vítá, je toho názoru, že existuje prostor pro další zlepšení, zejména 
v otázce ochrany spotřebitele, a proto navrhuje pozměňovací návrhy v následujícím duchu:

 Dostupný a snadný přístup k energiím pro všechny evropské spotřebitele je pro 
navrhovatele a výbor IMCO úkolem zcela prvořadého významu. Opatření na ochranu 
spotřebitele v odvětví zemního plynu jsou proto velmi důležitá, zejména je důležité 
zajistit, aby spotřebitelé mohli snadno a bez jakýchkoliv dodatečných nákladů změnit 
dodavatele a aby měli snadný přístup k údajům o své spotřebě, atd. Dále navrhovatel 
podporuje požadavky stanovené v roce 2006 (ve směrnici č. 2006/32/ES o účinnosti 
ve spotřebě energie u koncového uživatele a o energetických službách) a naléhavě 
žádá členské státy, aby uplatňovaly systém „inteligentního měření“ a zajistily, aby 
zálohy spotřebitelů byly přiměřené a odrážely jejich skutečnou spotřebu zemního
plynu.

 Aby byla zajištěna vymahatelnost opatření na ochranu spotřebitele stanovených 
v příloze A, musí národní regulační orgány zabezpečit účinné provádění těchto 
opatření a jejich vymahatelnost. Národní regulační orgány musí tuto skutečnost dále 
sledovat a v případě nedodržení pravidel odpovídajícím způsobem uplatňovat sankce. 
Kvalita služeb by měla být hlavním cílem plynárenských podniků. 

 Návrh Komise poskytuje regulačnímu orgánu úplnou nezávislost. Podle většiny 
soudních systémů v Evropské unii bude soud moci kontrolovat pouze to, zda regulační 
orgán dodržel při přijímání rozhodnutí správný postup (okrajová kontrola), ale nebude 
moci rozhodovat o opodstatněnosti rozhodnutí. Navrhovatel se obává, že tato 
skutečnost by regulačnímu orgánu poskytla „volnou ruku“. A to je v rozporu 
s obecnými pravidly kontroly a rovnováhy. 

 Navrhovatel je toho názoru, že zabezpečení dodávek ve prospěch evropských 
spotřebitelů může být nejlépe dosaženo vyvarováním se koncentraci trhu a zajištěním 
vytvoření účinného trhu pro obchodování s energiemi. V odvětví zemního plynu 
a elektrické energie jsou patrné strukturální rozdíly. Odvětví zemního plynu se 
vyznačuje koncentrací dodavatelů a dlouhodobých smluv, na jejichž základě jsou 
uskutečňovány dodávky, a nedostatečnou následnou likviditou. Proto je zapotřebí 
nový systém obchodování a prosadit, aby obchodní závazky byly povinné.

 Navrhovatel výrazně podporuje prohlášení (obsažené v usnesení o perspektivách 
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vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou, které bylo přijato dne 10. července 
2007) o tom, že oddělení přenosových/přepravních soustav je nejdůležitějším 
nástrojem, jak prosazovat investice do infrastruktury nediskriminačním způsobem.

 Povinností členských států je zajistit řádné provádění a vymahatelnost této směrnice 
a také provádění druhého energetického balíčku. Navrhovatel naléhavě žádá Komisi, 
aby členským státům, které dosud neprovedly druhý energetický balíček, uložila 
sankce. 

 Navrhovatel dále podporuje regionální spolupráci, která má zajistit silnější propojení 
plynovodů v Evropě.  Změnit trasu plynovodu musí být jednodušší, má-li být zajištěn 
skutečně fungující účinný vnitřní trh.  Členské státy musí zajistit a sledovat regionální 
spolupráci a alespoň na minimální úrovni zajistí propojení mezi sousedícími 
členskými státy. 

 V souladu s tímto je také nezbytná lepší transparentnost a přísnější pravidla ohledně 
přepravních, skladovacích nebo LNG zařízení, aby na trh se zemním plynem mohly 
vstoupit nové subjekty. 

Na závěr navrhovatel vítá návrh Komise v souvislosti s výjimkami pro novou infrastrukturu 
(Článek 22), článek 22 by však měl pojednávat také o propojovacím vedení mezi členskými 
státy a třetími zeměmi. 

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 návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 8A (nový)

8a) Komise by za účelem zajištění řádného 
vymáhání požadavku na oddělení 
vlastnictví měla sledovat proces oddělení 
vlastnictví v členských státech a podávat 
o něm zprávy Evropskému parlamentu. 
Komise by také měla stíhat členské státy, 
které v době, kdy tato směrnice vstoupila 
v platnost, nezavedly platné právní předpisy 

                                               
1 Úř. věst. C […], […], s. […].
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v oblasti energetiky. 

Odůvodnění

Provádění druhého energetického balíčku ukázalo, že Komise by měla důkladně sledovat 
prováděcí proces a datum provedení této směrnice členskými státy.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Ochrana dodávek energie je zásadním 
prvkem veřejné bezpečnosti, a nutně tedy 
souvisí s účinným fungováním trhu se 
zemním plynem v EU. Pokud má zemní plyn 
proudit k občanům EU, nelze se obejít bez 
využití sítě. Fungující trhy se zemním 
plynem, a zejména sítě a další majetek 
související s dodávkami zemního plynu, jsou 
nezbytné pro veřejnou bezpečnost, 
konkurenceschopnost hospodářství a pro 
blaho občanů Společenství. Aniž jsou 
dotčeny mezinárodní závazky Společenství, 
má Společenství za to, že odvětví přepravní 
soustavy zemního plynu má pro 
Společenství velký význam, a jsou proto 
nezbytné další záruky ohledně vlivu třetích 
zemí s cílem zamezit jakémukoli ohrožení 
veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti ve 
Společenství a blahobytu občanů 
Společenství. Tato opatření jsou také 
nezbytná k zajištění souladu s pravidly pro 
účinné oddělení.

(14) Ochrana dodávek energie je zásadním 
prvkem veřejné bezpečnosti, a nutně tedy 
souvisí s účinným fungováním trhu se 
zemním plynem v EU. Pokud má zemní plyn 
proudit k občanům EU, nelze se obejít bez 
využití sítě. Fungující otevřené trhy se 
zemním plynem, které disponují skutečnými 
obchodními příležitostmi, a zejména sítě 
a další majetek související s dodávkami 
zemního plynu, jsou nezbytné pro veřejnou 
bezpečnost, konkurenceschopnost 
hospodářství a pro blaho občanů 
Společenství. Aniž jsou dotčeny 
mezinárodní závazky Společenství, má 
Společenství za to, že odvětví přepravní 
soustavy zemního plynu má pro 
Společenství velký význam, a jsou proto 
nezbytné další záruky ohledně vlivu třetích 
zemí s cílem zamezit jakémukoli ohrožení 
veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti ve 
Společenství a blahobytu občanů 
Společenství. Tato opatření jsou také 
nezbytná k zajištění souladu s pravidly pro 
účinné oddělení.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Je třeba zajistit nezávislost 
provozovatelů skladovacího zařízení s cílem 
zlepšit přístup třetích osob ke skladovacím 
zařízením, která jsou technicky nebo 
hospodářsky nezbytná k poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům. Je proto vhodné, aby 
byla skladovací zařízení provozována právně 

(15) Je třeba zajistit nezávislost 
provozovatelů skladovacího zařízení s cílem 
zlepšit přístup třetích osob ke skladovacím 
zařízením, která jsou technicky nebo 
hospodářsky nezbytná k poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům. Je proto vhodné, aby 
byla skladovací zařízení provozována právně 
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samostatnými subjekty, které mají účinná 
rozhodovací práva, pokud jde o majetek 
potřebný pro údržbu, provoz a rozvoj 
skladovacích zařízení. Je rovněž nezbytné 
zvýšit průhlednost ohledně skladovací 
kapacity, která je nabízena třetím osobám, a 
to stanovením povinnosti, aby členské státy 
vymezily a zveřejnily nediskriminační, jasný 
rámec, který stanoví vhodný regulační režim 
pro skladovací zařízení.

samostatnými subjekty, které mají účinná 
rozhodovací práva, pokud jde o majetek 
potřebný pro údržbu, provoz a rozvoj 
skladovacích zařízení. Je rovněž nezbytné 
účinně zvýšit průhlednost ohledně 
skladovací kapacity, která je nabízena třetím 
osobám, a to stanovením povinnosti, aby 
členské státy vymezily a zveřejnily 
nediskriminační, jasný rámec, který stanoví 
vhodný regulační režim pro skladovací 
zařízení.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 16

(16) Nediskriminační přístup k distribuční 
síti je určující pro navazující přístup 
k zákazníkům na maloobchodní úrovni. 
Rozsah diskriminace, pokud jde o přístup 
třetích osob a investice, je však na 
distribuční úrovni méně významný než na 
úrovni přepravy, protože na distribuční 
úrovni jsou překročení kapacity a vliv zájmů 
v oblasti výroby obecně méně důležité než 
na úrovni přepravy. Kromě toho je funkční 
oddělení provozovatelů distribuční soustavy 
podle směrnice 2003/55/ES povinné až od 
1. července 2007 a jeho vliv na vnitřní trh je 
ještě třeba vyhodnotit. V současnosti platná 
pravidla pro právní a funkční oddělení 
mohou vést k účinnému oddělení, pokud 
budou jasněji definována, řádně prováděna a 
důkladně sledována. V zájmu vytvoření 
rovných podmínek na maloobchodní úrovni 
by proto činnosti provozovatelů distribuční 
soustavy měly být sledovány, aby tito 
provozovatelé nemohli využívat své 
vertikální integrace, pokud jde o jejich 
konkurenční postavení na trhu, zejména ve 
vztahu k malým zákazníkům 
v domácnostech i mimo ně. 

(16) Nediskriminační přístup k distribuční 
síti je určující pro navazující přístup 
k zákazníkům na maloobchodní úrovni. 
Rozsah diskriminace, pokud jde o přístup 
třetích osob a investice, je však na 
distribuční úrovni méně významný než na 
úrovni přepravy, protože na distribuční 
úrovni jsou překročení kapacity a vliv zájmů 
v oblasti výroby obecně méně důležité než 
na úrovni přepravy. Kromě toho je funkční 
oddělení provozovatelů distribuční soustavy 
podle směrnice 2003/55/ES povinné až od 
1. července 2007 a jeho vliv na vnitřní trh je 
ještě třeba vyhodnotit. V současnosti platná 
pravidla pro právní a funkční oddělení 
mohou vést k účinnému oddělení, pokud 
budou jasněji definována, řádně prováděna a 
důkladně sledována. V zájmu vytvoření 
rovných podmínek na maloobchodní úrovni 
a vytvoření skutečného trhu by proto 
činnosti provozovatelů distribuční soustavy 
měly být sledovány, aby tito provozovatelé 
nemohli využívat své vertikální integrace, 
pokud jde o jejich konkurenční postavení na 
trhu, zejména ve vztahu k malým 
zákazníkům v domácnostech i mimo ně. 

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 21A (nový)

21a) Strukturální nepružnost trhu se 
zemním plynem, která je dána koncentrací 
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dodavatelů, dlouhodobými smlouvami, 
na jejichž základě se uskutečňují dodávky, 
a nedostatečnou následnou likviditou 
vytvářejí neprůhlednou strukturu cen. Má-
li být struktura nákladů srozumitelná, je 
třeba při tvorbě cen uplatňovat větší 
průhlednost, přičemž obchodní závazky by 
měly být povinné.

Odůvodnění

Cílem je usnadnit přístup na trh novým a malým plynárenským podnikům a vytvořit lepší 
průhlednost na trhu se zemním plynem a průhlednost cen.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 23

(23) 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. 

(23) 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 
a zálohy by měly být přiměřené a měly by 
odrážet jejich skutečnou spotřebu zemního 
plynu. 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. 



PE402.499v02-00 8/14 PA\709924CS.doc

CS

Odůvodnění

Spotřebitelé platí za plyn zálohově, např. každý měsíc. Tato zálohová platba často neodráží 
skutečnou spotřebu spotřebitele. Energetické podniky proto od spotřebitelů získávají 
bezúročnou půjčku. Pomocí nových technologií – jako je inteligentní měření – mohou 
energetické podniky požadovat lépe přiměřenější zálohy.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 23A (nový)

23a) Členské státy by měly v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS1

náležitě zajistit individuální měřící přístroje 
(inteligentní měřiče) za účelem poskytovat 
spotřebitelům přesné informace o spotřebě 
energie a zajistit účinnost u koncového 
uživatele.
1 Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 64.

Odůvodnění

Inteligentní měřiče poskytují spotřebitelům lepší přehled o jejich skutečné spotřebě zemního 
plynu, a proto přispívají k jeho uvážlivější spotřebě.

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) V zájmu zvýšení bezpečnosti dodávek a 
v duchu solidarity mezi členskými státy, 
zejména v případě krize dodávek energie, je 
nezbytné stanovit rámec spolupráce založené 
na regionální solidaritě.

(24) V zájmu zvýšení bezpečnosti dodávek a 
v duchu solidarity mezi členskými státy, 
zejména v případě krize dodávek energie, je 
nezbytné stanovit účinný rámec spolupráce 
založené na regionální solidaritě.

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 25

(25) S výhledem na vytvoření vnitřního trhu 
se zemním plynem by členské státy měly 
podporovat integraci svých vnitrostátních 
trhů a spolupráci provozovatelů sítí na 

(25) S výhledem na vytvoření vnitřního trhu 
se zemním plynem by členské státy měly 
zajistit a sledovat integraci svých 
vnitrostátních trhů a spolupráci 
provozovatelů sítí na evropské a regionální 
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evropské a regionální úrovni. úrovni.

Pozměňovací návrh 10
ČL. 1 BOD 3

Čl. 5a odst. 3 (směrnice 2003/55/ES)

3. Komise je o této spolupráci průběžně 
informována. 

3. Komise je o této spolupráci průběžně 
informována, sleduje ji a podává o ní zprávy 
Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 1 BOD 4

Článek 5b (směrnice 2003/55/ES)

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zasazují se o soulad 
svého právního a regulačního rámce. 
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
(ES) č. 1775/2005.“ Článek 7 se nahrazuje 
tímto:

Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 
regionální úrovni. Členské státy zejména 
podporují spolupráci provozovatelů sítí na 
regionální úrovni a zajišťují soulad svého 
právního a regulačního rámce. Členské státy 
dále zajistí alespoň minimální propojení 
mezi sousedícími členskými státy.
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak zeměpisné oblasti vymezuje 
Komise v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
(ES) č. 1775/2005.“ Článek 7 se nahrazuje 
tímto:

Odůvodnění

Pro vytvoření skutečně vnitřního trhu se zemním plynem je zapotřebí dostatečné propojení 
mezi členskými státy. Větší propojení navíc také posílí zabezpečení dodávek.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 BOD 6 

Čl. 8 odst. 1 písm. a) (směrnice 2003/55/ES)

„(a) hospodárně a s náležitým ohledem na 
životní prostředí provozuje, udržuje a rozvíjí 
bezpečné, spolehlivé a účinné přepravní 
soustavy, skladovací zařízení nebo zařízení 
LNG a podporuje energetickou účinnost a 
výzkum a inovace, především z hlediska 

„(a) hospodárně a s náležitým ohledem na 
životní prostředí provozuje, udržuje a rozvíjí 
bezpečné, spolehlivé a účinné přepravní 
soustavy, skladovací zařízení nebo zařízení 
LNG s cílem zajistit otevřený trh pro vstup 
nových subjektů a podporuje energetickou 
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zajištění průniku energie z obnovitelných 
zdrojů na trh a rozšíření nízkouhlíkové 
technologie;“

účinnost a výzkum a inovace, především 
z hlediska zajištění průniku energie z 
obnovitelných zdrojů na trh a rozšíření 
nízkouhlíkové technologie;“

Odůvodnění

Měl by být zaručen přístup na trh malým a novým podnikům.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 BOD 6A (nový)

Článek 8a (nový) (směrnice 2003/55/ES)

6a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 8a
Členské státy by měly individuálně nebo 
společně zajistit, aby se minimálně s 20 % 
veškerého zemního plynu obchodovaného 
na velkoobchodním trhu – podle hodnot 
měření na vnitrostátní úrovni –
obchodovalo na transparentní burze. 
Členské státy musí zajistit, aby všechny 
tržní subjekty podléhaly této povinnosti 
rovnoměrně.“

Odůvodnění

Cílem je usnadnit přístup na trh novým a malým plynárenským podnikům a vytvořit lepší 
průhlednost na trhu se zemním plynem a průhlednost cen.

Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 BOD 13

Čl. 22 odst. 3 pododstavec 1 (směrnice 2003/55/ES) 

3. Regulační orgán uvedený v kapitole VIa 
může v jednotlivých případech rozhodnout
o výjimkách uvedených v odstavcích 1 a 2. 
Nachází-li se příslušná infrastruktura na 
území více než jednoho členského státu, 
vykonává úkoly svěřené tímto článkem 
regulačnímu orgánu agentura.

3. Regulační orgán uvedený v kapitole VIa 
rozhoduje v jednotlivých případech 
o výjimkách uvedených v odstavcích 1 a 2. 
Nachází-li se příslušná infrastruktura na 
území více než jednoho členského státu, 
vykonává úkoly svěřené tímto článkem 
regulačnímu orgánu agentura.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 BOD 14 
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Čl. 24b písm. a) (směrnice 2003/55/ES)

a) podpora – v těsné spolupráci s agenturou, 
regulačními orgány ostatních členských států 
a s Komisí – konkurenceschopného, 
bezpečného a environmentálně udržitelného 
vnitřního trhu se zemním plynem v rámci 
Společenství a účinné otevření trhu pro 
všechny spotřebitele a dodavatele ve 
Společenství;

a) podpora – v těsné spolupráci s agenturou, 
regulačními orgány ostatních členských států 
a s Komisí – konkurenceschopného, 
transparentního, bezpečného 
a environmentálně udržitelného vnitřního 
trhu se zemním plynem v rámci Společenství 
a účinné otevření trhu pro všechny 
spotřebitele a dodavatele ve Společenství;

Pozměňovací návrh 16
ČL. 1 BOD 14 

Čl. 24 b písm. b)(směrnice 2003/55/ES) 

b) rozvoj konkurenceschopných a řádně 
fungujících regionálních trhů v rámci 
Společenství k dosažení cíle uvedeného 
v písmenu a); 

b) rozvoj konkurenceschopných a řádně 
a účinně fungujících regionálních trhů 
v rámci Společenství k dosažení cíle 
uvedeného v písmenu a); 

Pozměňovací návrh 17
ČL. 1 BOD 14 

Čl. 24b písm. d)(směrnice 2003/55/ES) 

d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti, adekvátnosti soustavy 
a výzkumu a inovací zaměřených na 
uspokojení poptávky a rozvoj inovačních 
obnovitelných a nízkouhlíkových 
technologií, a to jak v krátkodobém, tak 
dlouhodobém horizontu;

d) zajištění rozvoje bezpečných, 
transparentních, spolehlivých a účinných 
soustav, podpora energetické účinnosti, 
adekvátnosti soustavy a výzkumu a inovací 
zaměřených na uspokojení poptávky a 
rozvoj inovačních obnovitelných a 
nízkouhlíkových technologií, a to jak 
v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu;

Pozměňovací návrh 18
ČL. 1 BOD 14

Čl. 24c odst. 1 písm. i) (směrnice 2003/55/ES) 

i) sledovat ve spolupráci s orgány pro 
hospodářskou soutěž stupeň otevřenosti trhu 
a hospodářské soutěže na velkoobchodní a 
maloobchodní úrovni, včetně burz pro 
obchodování se zemním plynem, cen pro 
domácnosti, počtu případů přechodu 
k jinému dodavateli, počtu případů odpojení 

i) sledovat ve spolupráci s orgány pro 
hospodářskou soutěž stupeň účinné 
otevřenosti trhu a hospodářské soutěže na 
velkoobchodní a maloobchodní úrovni, 
včetně burz pro obchodování se zemním 
plynem, podmínek placení přiměřených 
záloh, které odrážejí skutečnou spotřebu, 
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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;

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; 

Odůvodnění

 Spotřebitelé platí za plyn zálohově každý měsíc. Tato zálohová platba často neodráží 
skutečnou spotřebu spotřebitele. Energetické podniky proto od spotřebitelů získávají 
bezúročnou půjčku. Pomocí nových technologií – jako je inteligentní měření – mohou 
energetické podniky požadovat lépe odpovídající zálohy.

Pozměňovací návrh 19
ČL. 1 BOD 14

Čl. 24c odst. 1 písm. l) (směrnice 2003/55/ES)

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

l) zajišťovat, aniž jsou dotčeny pravomoci 
ostatních vnitrostátních regulačních orgánů, 
vysoké standardy veřejné služby ve vztahu 
k zemnímu plynu, ochranu ohrožených 
zákazníků a účinnost opatření na ochranu 
spotřebitele stanovených v příloze A a jejich
řádné vymáhání ve prospěch spotřebitelů 
a udělování sankcí dodavatelským 
podnikům, pokud tato pravidla nedodrží;

Odůvodnění

Regulační orgány nejenom zajistí, aby opatření na ochranu spotřebitele byla účinná, ale také 
aby bylo vymáháno jejich dodržování.

Pozměňovací návrh 20
ČL. 1 BOD 14

Čl. 24c odst. 1 písm. n) (směrnice 2003/55/ES)

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

n) zajišťovat přístup k údajům o spotřebě 
zákazníků, uplatňování snadno 
srozumitelného harmonizovaného formátu 
pro údaje o spotřebě, odpovídající zálohy, 
které odrážejí skutečnou spotřebu, a přístup 
k údajům podle přílohy A písm. h);
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Odůvodnění

Spotřebitelé platí za plyn zálohově, např. každý měsíc. Tato zálohová platba často neodráží 
skutečnou spotřebu spotřebitele. Energetické podniky proto od spotřebitelů získávají 
bezúročnou půjčku. Pomocí nových technologií – jako je inteligentní měření – mohou 
energetické podniky požadovat lépe odpovídající zálohy.

Pozměňovací návrh 21
ČL. 1 BOD 14

Čl. 24c odst. 3 písm. b) (směrnice 2003/55/ES)

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů se zemním 
plynem a v případě, že nedošlo k porušení 
pravidel hospodářské soutěže, rozhodnout o 
jakýchkoli vhodných opatřeních, která jsou 
nezbytná a přiměřená pro podporu účinné 
hospodářské soutěže a zajištění řádného 
fungování trhu, včetně programů 
uvolňování kapacit zemního plynu;

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů se zemním 
plynem a rozhodnout na základě těchto 
šetření a v rámci svého mandátu podle 
vnitrostátních právních předpisů 
o jakýchkoli vhodných opatřeních, která jsou 
nezbytná pro zajištění dodržování 
povinností v souladu s touto směrnicí nebo 
rozhodnutí regulačního úřadu či agentury;

Odůvodnění

Rozhodnutí regulačního úřadu přijmout uvedená opatření by mělo vycházet z výsledků výše 
uvedených šetření provedených ve spolupráci s vnitrostátním orgánem pro hospodářskou 
soutěž. Podle většiny soudních systémů v Evropské unii bude soudní dvůr moci kontrolovat 
pouze to, zda regulační orgán dodržel při přijímání rozhodnutí správný postup (okrajová 
kontrola), ale nebude moci rozhodovat o opodstatněnosti rozhodnutí. Kontrola a rovnováha 
je nutná.

Pozměňovací návrh 22
ČL. 1 BOD 14

Čl. 24c odst. 9 (směrnice 2003/55/ES)

9. Členské státy vytvoří vhodné a účinné 
mechanismy pro regulaci, kontrolu 
a průhlednost tak, aby zabránily veškerému 
zneužívání dominantního postavení 
a bezohlednému chování, zejména ke škodě 
spotřebitelů. Tyto mechanismy berou v 
úvahu ustanovení Smlouvy, a zejména její 
článek 82.

9. Členské státy vytvoří vhodné a účinné 
mechanismy pro regulaci, kontrolu 
a průhlednost tak, aby zajistily skutečný 
otevřený trh se zemním plynem a zabránily 
veškerému zneužívání dominantního 
postavení a bezohlednému chování, zejména 
ke škodě spotřebitelů. Tyto mechanismy 
berou v úvahu ustanovení Smlouvy, a 
zejména její článek 82.
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Pozměňovací návrh 23
ČL. 1 BOD 17

Příloha A písm. h) (směrnice 2003/55/ES)

„h) měli k dispozici údaje o své spotřebě a 
aby mohli na základě výslovného souhlasu a 
zdarma poskytnout kterémukoli podniku 
s dodavatelskou licencí přístup ke svým 
měřeným údajům. Strana odpovídající za 
správu údajů je povinna tyto údaje podniku 
vydat. Členské státy určí formát pro tyto 
údaje a postup, jakým dodavatelé 
a spotřebitelé budou mít k těmto údajům 
přístup. Za tuto službu nesmějí být 
spotřebiteli účtovány žádné další náklady;

„h) měli k dispozici údaje o své spotřebě a 
aby mohli na základě výslovného souhlasu a 
zdarma poskytnout kterémukoli podniku 
s dodavatelskou licencí přístup ke svým 
měřeným údajům. Strana odpovídající za 
správu údajů je povinna tyto údaje podniku 
vydat. Členské státy určí snadno 
srozumitelný formát pro tyto údaje a postup, 
jakým dodavatelé a spotřebitelé budou mít 
k těmto údajům přístup. Za tuto službu 
nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné další 
náklady;

Pozměňovací návrh 24
ČL. 1 BOD 17

Příloha A písm. ha) (nové) (směrnice 2003/55/ES)

ha) zaplatí zálohu pouze v odpovídající výši, 
která odráží skutečnou spotřebu. 

Pozměňovací návrh 25
ČL. 1 BOD 17

Příloha A písm. i) (směrnice 2003/55/ES)

i) byli každý měsíc řádně informováni o 
aktuální spotřebě zemního plynu 
a o nákladech na zemní plyn. Za tuto službu 
nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné další 
náklady;

i) byli každý měsíc řádně informováni o 
aktuální spotřebě zemního plynu 
a o nákladech na zemní plyn, a měli snadný 
přístup k těmto informacím (v průběhu 
měsíce). Za tuto službu nesmějí být 
spotřebiteli účtovány žádné další náklady;

Pozměňovací návrh 26
ČL. 1 BOD 17

Příloha A písm. j) (směrnice 2003/55/ES)

j) mohli změnit dodavatele kdykoli během 
roku, přičemž účet zákazníka u předchozího 
dodavatele nesmí být vyúčtován později než 
jeden měsíc po poslední dodávce 
realizované tímto předchozím dodavatelem.“

j) mohli změnit dodavatele kdykoli během 
roku bez dalších nákladů, přičemž účet 
zákazníka u předchozího dodavatele nesmí 
být vyúčtován později než jeden měsíc po 
poslední dodávce realizované tímto 
předchozím dodavatelem.“ 
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