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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a v článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. V pozměňujících aktech jsou části stávajícího ustanovení, které 
Komise ponechala beze změny, ale které Parlament chce změnit, zvýrazněny 
tučně. Veškerá zrušení, která chce Parlament provést v částech tohoto druhu, 
jsou označena: [...]. Zvýraznění normální kurzívou označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu 
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem
(KOM2007 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0529),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2, článek 55 a článek 95 Smlouvy o ES, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0317/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
(A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Čl. 2 – odst. 36 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro vyloučení pochyb, dlouhodobá 
přepravní smlouva podniku, který má 
majetkový podíl na výrobní nebo 
dodavatelské činnosti, sama o sobě 
neznamená kontrolu nad přepravní 
soustavou. 

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh chce vyloučit z pojmu „kontrola“ veškeré dlouhodobé smlouvy týkající se 
dodávky nebo výroby, protože se má za to, že je nutné chránit takové víceleté smlouvy, které 
jsou typické pro odvětví plynu a nikoli elektřiny. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto: 
„3. Členské státy přijmou vhodná 
opatření, aby zajistily, že všichni zákazníci 
v domácnostech a malé podniky budou 
využívat výhod všeobecné služby, zejména 
práva na dodávky plynu určené jakosti za 
dostupné, snadno porovnatelné, 
průhledné a nediskriminační ceny a práva 
na výběr, spravedlivý přístup, zastoupení a 
domáhání se práv. Členské státy zajistí, 
aby jakost služeb byla hlavní odpovědností 
plynárenských společností. Členské státy 
přijmou vhodná opatření na ochranu 
konečných spotřebitelů a na zabezpečení 
její vysoké úrovně, a zejména zabezpečí, 
aby existovaly dostatečné záruky na 
ochranu ohrožených spotřebitelů, včetně 
opatření bránících jejich odpojení. V této 
souvislosti mohou členské státy přijmout 
vhodná opatření na ochranu zákazníků 
z odlehlých oblastí připojených 
k plynárenské soustavě a energeticky 
náročných podniků definovaných v čl. 17 
odst. 1 písm. a) směrnice Rady 
2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou 
se mění struktura rámcových předpisů 
Společenství o zdanění energetických 
produktů a elektřiny1. Členské státy 
mohou jmenovat dodavatele poslední 
instance pro zákazníky připojené 
k plynárenské síti. Zabezpečí vysokou 
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úroveň ochrany spotřebitele, zejména 
s ohledem na průhlednost týkající se 
všeobecných smluvních podmínek, 
všeobecných informací a mechanismů 
řešení sporů. Členské státy zajistí, aby 
oprávněný zákazník mohl skutečně přejít 
k novému dodavateli. Tato opatření musí 
zahrnovat opatření uvedená v příloze A 
této směrnice, alespoň pokud jde o 
zákazníky v domácnostech.
_______________ 
1 Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51“.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby společnosti při plnění povinností týkajících se ochrany spotřebitele a veřejné 
služby zajišťovaly dostatečnou jakost služeb. Kromě toho musí být zajištěna dodávka i 
spotřebitelům v odlehlých oblastech a podnikům s vysokou spotřebou energie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) V článku 3 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto: 
„4. Členské státy přijmou vhodná opatření 
na dosažení cílů sociální a hospodářské 
soudržnosti, ochrany životního prostředí, 
která mohou zahrnovat prostředky pro boj 
proti změně klimatu, a zabezpečení 
dodávek. K takovým opatřením může 
patřit zejména poskytování přiměřených 
hospodářských pobídek, popřípadě včetně 
používání veškerých existujících 
vnitrostátních nástrojů a nástrojů 
Společenství, na údržbu a výstavbu 
potřebné infrastruktury sítí, včetně 
kapacit propojení. Členské státy mohou 
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s plným ohledem na Smlouvu o ES 
prosazovat dlouhodobé smlouvy mezi 
zákazníky a dodavatelskými podniky 
přispívající ke zlepšení výroby a distribuce 
zemního plynu a zároveň poskytující 
zákazníkům spravedlivý podíl na 
výsledných přínosech, za předpokladu, že 
takové smlouvy budou schopny přispět 
k optimální úrovni investic do odvětví.“

Or. en

Odůvodnění

Existence víceletých smluv v plynárenství nesmí s ohledem na novou Smlouvu poškozovat 
konečného spotřebitele.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 a – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je o této spolupráci průběžně 
informována.

3. Komise a členské státy jsou o této 
spolupráci průběžně informovány.

Or. it

Odůvodnění

V rámci regionální solidarity je důležité, aby Komise jednala souhlasně s členskými státy.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 5 a – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro spolupráci založenou 
na regionální solidaritě přijmout pokyny. 
Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3

vypouští se 

Or. en

Odůvodnění

Tato opatření přesahují rámec postupu projednávání ve výborech. Otázka nepředstavuje ani 
prosté prováděcí opatřen,í ani se netýká „jiných než podstatných prvků“. Úlohou Komise je 
přiměřeným rozhodovacím postupem vybudovat vhodný regulatorní rámec spolupráce 
založené na regionální solidaritě.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/55/ES
Článek 5 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.“

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, zvláště tím, že 
povzbuzují provozovatele přepravních 
soustav k vytváření jednotného 
uživatelského rozhraní použitelného na 
územích několika členských států, 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.“
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité stanovovat dlouhodobé cíle pro zvýšení funkčnosti regionální spolupráce a 
zajištění technického sbližování v koordinaci s ustanoveními nařízení 1775/2005.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Pravidla přijatá provozovateli 
přepravní soustavy pro vyrovnávání 
soustavy přepravy zemního plynu musí být 
objektivní, průhledná a nediskriminační, 
včetně pravidel pro účtování poplatků za 
energetickou nerovnováhu uživatelům 
soustavy, kteří využívají jejich sítě. 
Podmínky poskytování těchto služeb 
provozovateli přepravní soustavy, včetně 
pravidel a sazeb, se stanoví pomocí metod 
slučitelných s čl. 25 odst. 2, 
nediskriminačním a náklady odrážejícím 
způsobem a zveřejňují se. Provozovatelé 
přepravní soustavy zveřejňují svá opatření 
pro vyrovnávání přepravní soustavy plynu 
i vynaložené náklady a výnosy získané 
v důsledku takových opatření.“

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé přepravní soustavy se mohou rozhodnout, že zveřejní i údaje týkající se 
vyrovnávání soustavy, a tím zákazníkům poskytnou více informací o způsobu stanovení cen.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 b (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b) V článku 8 se vkládá nový odstavec,
který zní:
„4a. Provozovatelé přepravní soustavy 
vybudují dostatečné kapacity vzájemného 
propojení své přepravní infrastruktury pro 
splnění všech přiměřených kapacitních 
požadavků stanovených postupy pro 
období otevření trhu.“

Or. en

Odůvodnění

Úkoly provozovatelů přepravní soustavy je nutno posilovat, aby byla nediskriminačním 
způsobem zajištěna maximalizace stávající kapacity a v případě poptávky na trhu byla 
budována nová infrastruktura. Tyto změny jsou zásadní pro integraci evropského trhu 
s energií.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 c (nový)
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 8 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6c) V článku 8 se vkládá nový odstavec,
který zní:
„4b. Provozovatelé přepravní soustavy 
maximálně zvýší svou přepravní kapacitu 
nabízenou na trhu a při přidělování a 
přerušování kapacity na obou stranách 
státní hranice nebudou rozlišovat mezi 
dodavateli uvnitř a vně své domovské 
země.“
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Or. en

Odůvodnění

Úkoly provozovatelů přepravní soustavy je nutno posilovat, aby byla nediskriminačním 
způsobem zajištěna maximalizace stávající kapacity a v případě poptávky na trhu byla 
budována nová infrastruktura. Tyto změny jsou zásadní pro integraci evropského trhu 
s energií.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c 
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout pokyny 
zajišťující úplné a účinné dodržování 
ustanovení odstavce 2 provozovatelem 
distribuční soustavy, pokud jde o úplnou 
nezávislost provozovatele distribuční 
soustavy, nediskriminační chování a to, 
aby dodavatelské činnosti vertikálně 
integrovaného podniku nemohly 
protiprávně těžit ze své vertikální 
integrace. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3

4. Komise může přijmout pokyny pro 
stanovení procesních požadavků 
zajišťujících úplné a účinné dodržování 
ustanovení odstavce 2 provozovatelem 
distribuční soustavy, pokud jde o úplnou 
nezávislost provozovatele distribuční 
soustavy, nediskriminační chování a to, 
aby dodavatelské činnosti vertikálně 
integrovaného podniku nemohly 
protiprávně těžit ze své vertikální 
integrace. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti postupu projednávání ve výborech je definována příliš široce.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 a (nový) 
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Pro organizaci přístupu ke 
skladovacím zařízením a skladování 
v potrubí, je-li to technicky nebo 
hospodářsky nezbytné k poskytování 
účinného přístupu k soustavě pro účely 
dodávek zákazníkům, jakož i pro 
organizaci přístupu k pomocným službám, 
využijí členské státy postup regulovaného 
přístupu. Tento postup se uplatňuje 
v souladu s objektivními, průhlednými a 
nediskriminačními kritérii.“

Or. en

Odůvodnění
Protože skladování plynu je nadále v rukách několika málo subjektů, sjednaný přístup nevede 
ke konkurenčnímu přístupu ke skladování. Proto by měl být upřednostněn regulovaný přístup.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členské státy vymezí a zveřejní kritéria, 
která umožní stanovit, zda je přístup ke 
skladovacím zařízením a skladování 
v potrubí technicky nebo hospodářsky 
nezbytný k poskytování účinného přístupu 
k soustavě pro účely dodávek zákazníkům. 
Členské státy zveřejní nebo 

„Členské státy vymezí a zveřejní kritéria, 
která umožní stanovit, zda je přístup ke 
skladovacím zařízením a skladování 
v potrubí technicky nebo hospodářsky 
nezbytný k poskytování účinného přístupu 
k soustavě pro účely dodávek zákazníkům.
Členské státy zveřejní nebo 
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provozovatelům skladovacího zařízení a 
přepravní soustavy uloží povinnost, aby 
zveřejnili, která skladovací zařízení nebo 
které jejich části a které skladování 
v potrubí jsou nabízeny podle různých 
postupů uvedených v odstavcích 3 a 4.“

provozovatelům skladovacího zařízení a 
přepravní soustavy uloží povinnost, aby 
zveřejnili, která skladovací zařízení nebo 
které jejich části a které skladování 
v potrubí jsou nabízeny.“

Or. en

Odůvodnění

Protože skladování plynu je nadále v rukách několika málo subjektů, sjednaný přístup nevede 
ke konkurenčnímu přístupu ke skladování. Proto by měl být upřednostněn regulovaný přístup.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 a (nový) 
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) Čl. 19 odst. 3 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Protože skladování plynu je nadále v rukách několika málo subjektů, sjednaný přístup nevede 
ke konkurenčnímu přístupu ke skladování. Proto by měl být upřednostněn regulovaný přístup.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Větším novým plynárenským 
infrastrukturám, tj. propojovacímu vedení 

1. Větším novým plynárenským 
infrastrukturám, tj. propojovacímu vedení 
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mezi členskými státy, zařízením LNG a 
skladovacím zařízením mohou být na 
základě žádosti uděleny na omezenou dobu 
výjimky z článků 7, 18, 19, 20 a čl. 24c 
odst. 4, 5 a 6 za těchto podmínek: 

mezi členskými státy, zařízením LNG a 
skladovacím zařízením mohou být na 
základě žádosti uděleny na omezenou dobu 
výjimky z článků 7, 9, 18, 19, 20 a čl. 24c 
odst. 4, 5 a 6 za těchto podmínek: 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
může v jednotlivých případech rozhodnout 
o výjimkách uvedených v odstavcích 1 a 2. 
Nachází-li se příslušná infrastruktura na 
území více než dvou členských států, 
vykonává úkoly svěřené tímto článkem 
regulačnímu orgánu agentura.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, jaký druh infrastruktury může být předmětem výjimky, a současně 
specifikovat, že agentura nese odpovědnost, pokud udělená výjimka zahrnuje více než dva 
členské státy.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před poskytnutím výjimky stanoví 
regulační orgán pravidla a mechanismy pro 
správu a přidělování kapacity. Tato 
pravidla musí vyžadovat, aby všichni 
potenciální uživatelé infrastruktury byli 
vyzváni k tomu, aby projevili zájem na 
nasmlouvání kapacity před tím, než je 
kapacita v nové infrastruktuře přidělena, 
a to rovněž pro vlastní potřebu. Regulační 
orgán musí vyžadovat, aby pravidla pro 
řízení překročení kapacity zahrnovala 
povinnost nabídnout nevyužitou kapacitu 
na trhu, a stanoví právo uživatelů 
zařízení, které jim umožní obchodovat se 
jejich smluvními kapacitami na 
sekundárním trhu. Při hodnocení kritérií 
uvedených v odst. 1 písm. a), b) a e) 
tohoto článku zohlední regulační orgán 
výsledky zmíněného postupu přidělování 
kapacity.

Při poskytnutí výjimky stanoví regulační 
orgán pravidla a mechanismy pro správu a 
přidělování kapacity, v rozsahu, který 
nebrání provádění dlouhodobých smluv. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, jaký druh infrastruktury může být předmětem výjimky, a současně 
specifikovat, že agentura nese odpovědnost, pokud udělená výjimka zahrnuje více než dva 
členské státy. Udělení výjimky kromě toho nesmí bránit přípravě dlouhodobých smluv. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhlas Komise s rozhodnutím o výjimce
pozbývá platnosti po dvou letech od jeho 
přijetí, pokud do té doby nezačala výstavba 
infrastruktury, a po pěti letech, pokud v té 
době ještě infrastruktura nebyla uvedena do 

Regulační orgán může posoudit, zda je 
nutné přezkoumat rozhodnutí o výjimce 
po dvou letech od jeho přijetí, pokud do té 
doby nezačala výstavba infrastruktury, a po 
pěti letech, pokud v té době ještě 
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provozu. infrastruktura nebyla uvedena do provozu, 
nebo později dle uvážení orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgán by mohl rozhodnout o posouzení nutnosti obnovy rozhodnutí o výjimce na 
dobu delší, než na jakou byla vydána, nebo o změně lhůty účinnosti výjimky samotné.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 22 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Odchylky uvedené v odstavci 1 se 
automaticky použijí na odchylky udělené 
podle tohoto článku k datu vstupu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
.../.../ES ze dne ... kterou se mění 
směrnice 2003/55/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem v platnost1.
______________ 
1 Úř. věst. L …

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem nejsou diskriminovány nové investice.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí jediný 
vnitrostátní regulační orgán.

1. Každý členský stát určí jediný 
vnitrostátní regulační orgán pro elektřinu a 
plyn.

Or. en

Odůvodnění

Je lepší předejít nedorozumění ohledně povinnosti zastupování tohoto orgánu v rámci 
agentury.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na
pevně stanovenou dobu, kterou není 
možné prodloužit, o délce nejméně pěti let 
a aby bylo možné jej z funkce odvolat 
během jeho funkčního období, pouze 
pokud již neplní podmínky stanovené 
v tomto článku nebo se dopustilo vážného 
pochybení.

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na
dobu o délce nejméně pěti let, kterou lze 
prodloužit pouze jednou, a aby bylo možné 
jej z funkce odvolat během jeho funkčního 
období, pouze pokud již neplní podmínky 
stanovené v tomto článku nebo se 
dopustilo vážného pochybení.

Or. en

Odůvodnění

Pětileté funkční období vnitrostátního regulačního orgánu by mělo být jednou obnovitelné 
vzhledem k dlouhodobé povaze a potřebě stability energetického trhu; jmenování na delší 
funkční období by měla být neobnovitelná.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 b – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) ve spolupráci s příslušnými 
vnitrostátními orgány zajištění ochrany 
spotřebitele na základě jakosti služeb, 
přístupu ke spolehlivým a jasným 
informacím a účinného práva na 
odvolání.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě a 
přezkoumávat pravidla pro bezpečnost a 
spolehlivost sítě;

(g) sledovat bezpečnost a spolehlivost sítě, 
stanovovat normy a požadavky týkající se 
jakosti služeb a dodávek a přezkoumávat 
dosaženou jakost služeb a dodávek,
pravidla pro bezpečnost a spolehlivost sítě;

Or. en

Odůvodnění

Některé vnitrostátní regulační orgány již mají tuto povinnost sledovat fungování trhu se 
zemním plynem i z hlediska jakosti dodávek a služeb spotřebitelům, kteří pak mají skutečný 
prospěch z důslednější a průhlednější regulace.
Je rovněž vhodné zajistit, aby vnitrostátní regulační orgány odpovědné za stanovování nebo 
schvalování sazeb nesly odpovědnost za stálejší a průhlednější rámec příslušné metodiky 
stanovování sazeb za přepravu a distribuci.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) sledovat a přezkoumávat podmínky 
přístupu ke skladování, skladování 
v potrubí a k jiným pomocným službám 
uvedeným v článku 19;

k) sledovat podmínky přístupu ke 
skladování, skladování v potrubí a k jiným 
pomocným službám uvedeným v článku 
19;

Or. en

Odůvodnění

Rozdíl mezi „sledováním“ a „přezkoumáváním“ je nejasný a odkaz na přezkoumávání vede 
k tvorbě právního základu pro konkrétní nové předběžné pravomoci v oblasti skladování, 
skladování v potrubí a jiných pomocných služeb. 

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, účinné 
otevření trhu se zemním plynem a právo 
výběru pro spotřebitele, ochranu 
ohrožených zákazníků a účinnost opatření 
na ochranu spotřebitele stanovených 
v příloze A;

Or. en

Odůvodnění
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Je velmi důležité dosáhnout účinného otevření trhu s plynem pro všechny účastníky.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) zveřejňovat alespoň jednou ročně 
doporučení o souladu dodavatelských 
sazeb s článkem 3;

m) zveřejňovat alespoň jednou ročně 
doporučení o souladu dodavatelských 
sazeb se skutečným vývojem na trhu a 
s článkem 3;

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité dosáhnout účinného otevření trhu s plynem pro všechny účastníky.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 všem účastníkům trhu 
účinný a rovný přístup k údajům o 
spotřebě zákazníků, uplatňování 
harmonizovaného formátu pro údaje o 
spotřebě a přístup k údajům podle přílohy 
A písm. h);

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité dosáhnout účinného otevření trhu s plynem pro všechny účastníky.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 1 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) sledovat řádné uplatňování kritérií, která 
určují, zda se na skladovací zařízení 
vztahuje čl. 19 odst. 3, nebo čl. 19 odst. 4

p) sledovat řádné uplatňování kritérií, která
umožní stanovit, zda je přístup ke 
skladovacím zařízením a skladování 
v potrubí technicky nebo hospodářsky 
nezbytný k poskytování účinného přístupu 
k soustavě pro účely dodávek zákazníkům.

Or. en

Odůvodnění

Soulad s novým ustanovením čl. 19 odst. 1 tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, při 
vzájemném dodržení svých oblastí 
pravomoci, zjišťovací 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, protože 
tyto programy jsou slučitelné s potřebou 
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zabezpečení dodávek;

Or. it

Odůvodnění

Je nezbytné respektovat příslušné oblasti pravomoci obou orgánů a vyjasnit, že energetický 
orgán má nést odpovědnost za provádění šetření ex ante, zatímco orgán pro hospodářskou 
soutěž bude pověřen sledováním ex post. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ukládat účinné, přiměřené a odrazující 
sankce plynárenským podnikům, které 
neplní povinnosti, jež pro ně vyplývají 
z této směrnice či z jakýchkoli rozhodnutí 
regulačního orgánu nebo agentury; 

d) ukládat účinné, jednotné a odrazující 
sankce plynárenským podnikům, které 
neplní povinnosti, jež pro ně vyplývají 
z této směrnice či z jakýchkoli rozhodnutí 
regulačního orgánu nebo agentury; 

Or. it

Odůvodnění

Stejně jako účinné a odrazující musí být sankce v jednotlivých členských státech i jednotné.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přepravu a distribuci a 
podmínek přístupu k zařízením LNG a 
sazeb za tento přístup. Tyto sazby musí 
umožňovat provádění nezbytných investic 

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přepravu a distribuci,
metod stanovení sazeb za přepravu a 
distribuci a podmínek přístupu k zařízením 
LNG a sazeb za tento přístup. Tyto sazby 
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do sítí a zařízení LNG tak, aby díky těmto 
investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí a zařízení LNG;

musí umožňovat provádění nezbytných 
investic do sítí a zařízení LNG tak, aby 
díky těmto investicím bylo možné 
zabezpečit rentabilitu sítí a zařízení LNG;

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgán musí být průběžně informován i o metodách používaných ke stanovení sazeb.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Regulační orgány mají právo požádat 
v případě potřeby provozovatele přepravní 
soustavy, skladovacího zařízení, zařízení 
LNG a distribuční soustavy, aby změnili 
podmínky, včetně sazeb uvedených 
v tomto článku, tak, aby byly přiměřené a 
používaly se nediskriminačním způsobem.

6. Regulační orgány mají právo požádat 
v případě potřeby provozovatele 
infrastruktur otevřených regulovanému 
přístupu třetích stran podle ustanovení 
článku 18, čl. 19 odst. 4 a článku 20, aby 
změnili podmínky, včetně sazeb uvedených 
v tomto článku, tak, aby byly přiměřené a 
používaly se nediskriminačním způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Pro zohlednění toho, že směrnice umožňuje za určitých okolností neregulovaný přístup 
k infrastrukturám.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 – odst. 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly vhodné mechanismy, 
v jejichž rámci má strana, které se 
rozhodnutí vnitrostátního regulačního 
orgánu týká, právo podat opravný 
prostředek k orgánu, který je na 
zúčastněných stranách nezávislý.

13. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly vhodné mechanismy, 
v jejichž rámci má strana, které se 
rozhodnutí vnitrostátního regulačního 
orgánu týká, právo podat opravný 
prostředek k vnitrostátnímu soudnímu 
orgánu či jinému vnitrostátnímu orgánu, 
který je na zúčastněných stranách a vládě 
daného členského státu nezávislý.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna nezávislost a integrita vnitrostátních regulačních rozhodnutí, měl by 
odvolání řešit nezávislý a neutrální orgán, jako jsou soudy, nepodléhající soukromému nebo 
politickému vlivu v souladu s čl. 22a odst. 2, který stanoví nezávislost regulačních orgánů na 
jiných veřejných nebo soukromých subjektech, tržních zájmech nebo vládách. Odvolávání 
prostřednictvím soudů pomáhá nezávislosti regulačních rozhodnutí na politických zásazích. 
Je to nutné i vzhledem k tomu, že v některých zemích se těchto rozhodnutí účastní i místní 
obecní orgány.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Komise může přijmout pokyny 
ohledně provádění pravomocí popsaných 
v tomto článku ze strany regulačních 
orgánů. Toto opatření, jehož předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3

vypouští se 

Or. en
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Odůvodnění

Definice výsad vnitrostátních regulačních orgánů výrazně přesahuje rozsah opatření, která 
lze přijmout postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Regulační orgány mohou uzavírat 
dohody s ostatními regulačními orgány 
v rámci Unie na podporu regulační 
spolupráce.

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány musí mít na základě svých vnitrostátních právních předpisů oprávnění 
uzavírat dohody s ostatními regulačními orgány v EU, aby podpořily větší regulační 
spolupráci a soulad.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 d – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout pokyny ohledně 
rozsahu povinností regulačních orgánů 
spolupracovat navzájem a s agenturou a 
ohledně situací, kdy se agentura stává 
příslušnou k tomu, aby rozhodla o 
regulačním režimu pro infrastrukturu 
spojující alespoň dva členské státy. Tato 
opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 

vypouští se 
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regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 30 odst. 3

Or. en

Odůvodnění

Regulační režim pro přeshraniční otázky, který znamená definování rozsahu povinností 
regulačních orgánů v oblasti vzájemné spolupráce a spolupráce s agenturou, má příliš 
zásadní význam, než aby byl stanoven pouze postupem projednávání ve výborech, který se 
týká jen „jiných než podstatných prvků“. Pravomoci udělené agentuře vyžadují právní základ 
přijatý v rámci klasického rozhodovacího postupu.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 f – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu vnitrostátního regulačního 
orgánu, vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž a Komise alespoň po 
dobu pěti let náležité údaje týkající se 
všech transakcí se smlouvami na dodávky 
zemního plynu a deriváty na zemní plyn 
s velkoodběrateli a provozovateli přepravní 
soustavy, jakož i s provozovateli 
skladovacího zařízení a zařízení LNG.

1. Členské státy musí vyžadovat, aby 
dodavatelské podniky uchovávaly pro 
potřebu příslušných orgánů pro plnění 
jejich úkolů alespoň po dobu pěti let 
náležité údaje týkající se všech transakcí se 
smlouvami na dodávky zemního plynu a 
deriváty na zemní plyn s velkoodběrateli a 
provozovateli přepravní soustavy, jakož i 
s provozovateli skladovacího zařízení a 
zařízení LNG.

Or. en

Odůvodnění

Okolnosti sběru údajů týkajících se smluv s velkoodběrateli by měly být jasně definovány a 
měly by se týkat konkrétních úkolů příslušných orgánů. Příslušné orgány mohou zahrnovat i 
jiné orgány, než jsou uvedeny v návrhu směrnice. Pokud jde o vnitrostátní regulační orgány, 
čl. 24c odst. 3 písm. c) návrhu Komise rovněž umožňuje regulačním orgánům „vyžadovat od 
plynárenských podniků jakékoli informace, jež jsou důležité pro plnění jejich úkolů”. 
Požadavky na uchovávání údajů by měly být v souladu s uvedeným ustanovením.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/55/ES
Čl. 24 f – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační orgán může rozhodnout, že 
části těchto informací poskytne účastníkům 
trhu, ovšem za podmínky, že se nezveřejní 
informace, které mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu a které se týkají 
jednotlivých účastníků trhu či jednotlivých 
transakcí. Tento odstavec se nevztahuje na 
informace o finančních nástrojích, které 
spadají do oblasti působnosti směrnice 
2004/39/ES.

3. Regulační orgán může rozhodnout, že 
části těchto informací poskytne účastníkům 
trhu, ovšem za podmínky, že se nezveřejní 
informace, které mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu a které se týkají 
jednotlivých účastníků trhu či jednotlivých 
transakcí. Tento odstavec se nevztahuje na 
informace o finančních nástrojích, které 
spadají do oblasti působnosti směrnice 
2004/39/ES, ani na dlouhodobé smlouvy 
na dovoz plynu ze třetích zemí.

Or. en

Odůvodnění

Zveřejnění údajů musí být nezbytné a úměrné. Trh s plynem v EU je vysoce závislý na 
dovozech ze třetích zemí, obvykle založených na dvoustranných dlouhodobých smlouvách 
mezi dovozci plynu v EU na jedné straně a výrobci plynu mimo EU. V této souvislosti by 
zveřejňování strategických údajů týkajících se takových smluv (zejména cen) i v souhrnné 
podobě bylo zjevně proti zájmu dovozců plynu v EU (například průměrné ceny dovozu plynu), 
protože by výrobcům plynu mimo EU poskytlo údaje o podmínkách prodeje jejich konkurentů.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

ÚVOD

Trhy s plynem a elektřinou mají pro Evropskou unii zásadní význam a Unie již při několika 
příležitostech uvedla, že chce ve věci energetických trhů hovořit jednohlasně.

Aby byla Evropská unie schopna dosáhnout svého cíle spočívajícího ve vybudování vnitřního 
trhu s energií, je nezbytné, aby vytvořila z hlediska hospodářské soutěže rovné podmínky pro 
všechny podniky činné v odvětví plynu a elektřiny.

Proto Komise uvedla svůj 3. energetický balíček, který by měl provést liberalizaci trhu, kterou 
se zatím nepodařilo provést balíčkům předešlým1.

ZVLÁŠTNÍ RYSY ODVĚTVÍ PLYNU

Návrh Komise má zaujmout stejný přístup k odvětví plynu i elektřiny.

Návrh je jistě platný, protože vytvoří symetrický harmonizovaný energetický trh, a tím 
napomůže překonat vysokou koncentraci, která v řadě zemí stále existuje; usnadní novým 
společnostem vstup na trh a zajistí podmínky hospodářské soutěže, které v dlouhodobém 
výhledu povedou ke snížení cen ve prospěch konečného spotřebitele.

Váš zpravodaj se však domnívá, že vzhledem ke strukturální různorodosti obou trhů, nikoli 
nevýznamné závislosti na zemích mimo EU v plynárenském odvětví, různým způsobům, 
jakými členské státy provádějí stávající právní předpisy, a k existenci víceletých 
dodavatelských smluv v plynárenském odvětví by měla být odvětví plynu a elektřiny 
rozlišena.

V tomto ohledu váš zpravodaj trvá na tom, že by dlouhodobé dodavatelské smlouvy měly být 
chráněny, protože neznamenají, že provozovatel provádějící dodávky skutečně „kontroluje“ 
síť. Členské státy mohou proto při plnění svých závazků ze Smlouvy bez omezení podporovat 
dohody napomáhající zlepšit výrobu a distribuci energie a současně zajišťovat prospěch pro 
konečné spotřebitele a ziskovost investic.

ODDĚLENÍ

Klíčová část balíčku se nepochybně týká oddělení vlastnictví, které výslovně brání vertikálně 
integrovaným společnostem v držbě majetkového podílu na dodávkách a přepravě plynu. 

Stávající právní předpisy, které stanoví funkční a právní oddělení provozovatelů přepravních 
soustav a dodavatelů, nepomohly vyřešit střet zájmů ve vertikálně integrovaných podnicích, 
které využívají síť k udržení svého dominantního postavení na trhu, protože nejsou 

                                               
1 Proces liberalizace trhu s plynem začal v roce 1999, ačkoli mezníkem v budování evropského energetického 
trhu bylo zavedení směrnice v červnu 2003. 
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motivovány k investicím do nových sítí, a umožnit přístup novým subjektům.

Váš zpravodaj proto zastává názor, že oddělení vlastnictví je jistě nejlepším způsobem, jak 
zajistit, aby provozovatelé přepravy a dodávek byli vzájemně plně nezávislí; je to jistě i 
nejschůdnější a nejúčinnější možnost v porovnání s možností nezávislého provozovatele 
soustavy (NPS), která by vyžadovala těžkopádné a složité správní struktury a silnou regulační 
kontrolu. Je třeba mít také na paměti, že v několika členských státech nebyl pokus s NPS 
zcela jistě úspěšný.

Stejně tak naléhavá je potřeba skutečně oddělit provozovatele skladovacích zařízení a 
přepravní soustavy od dodávek závisejících na vertikálně integrovaných podnicích, aby bylo 
zajištěno průhledné řízení plynových kapacit a větší bezpečnost dodávek. Váš zpravodaj je 
přesvědčen, že v zájmu omezení diskriminačního chování nových provozovatelů soustav by 
měl být přístup ke skladování regulován spíše než stanovován jednáním.

Je však nezbytné, aby byla liberalizace trhu s plynem prováděna symetricky a zajišťovala 
harmonizaci míry otevřenosti vnitrostátních trhů. Reciprocita by měla být do určité míry 
uplatněna i na třetí země; v tomto ohledu, jakkoli váš zpravodaj schvaluje ochranné opatření, 
které stanovila Komise, považuje za důležité, aby byly smlouvy mezi zeměmi EU a ostatními 
zeměmi jakožto možnými investory lépe regulovány z hlediska formy a obsahu.

NEZÁVISLOST VNITROSTÁTNÍCH REGULAČNÍCH ORGÁNŮ

Svým třetím balíčkem chce Komise dát vnitrostátním regulačním orgánům klíčovou úlohu; 
mají mít právní subjektivitu, rozpočtovou autonomii a budou muset prokazovat, že jsou ve 
svém řízení zcela nezávislé.

Váš zpravodaj vítá návrhy Komise, které mají harmonizovat a posílit úlohu 
vnitrostátních regulačních orgánů.

Vnitrostátní regulační orgány by rovněž měly získat přiměřené pravomoci odrazovat a 
ukládat sankce, které by měly být pro všechny regulační orgány jednotné.

Váš zpravodaj se domnívá, že při provádění zjišťovacích šetření ve věci fungování trhů by 
regulační orgány měly respektovat pravomoci orgánů na ochranu hospodářské soutěže.

Váš zpravodaj rovněž souhlasí s tím, že je nutné formalizovat závazky ke spolupráci mezi 
regulačními orgány a ponechat na Komisi, aby prostřednictvím agentury zajišťovala 
skutečnou realizaci takové spolupráce.

INFRASTRUKTURA

Úloha infrastruktury je při budování integrovaného evropského energetického trhu jistě 
mimořádná.

Nesmíme zapomínat na situaci nových členských států, které mají nepřiměřenou a někdy 
vůbec žádnou infrastrukturu, a proto jsou jejich dodávky plynu zcela závislé na 
provozovatelích ze třetích zemí.
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Současné právní předpisy stanoví řadu návrhů, které mají podpořit investice nových 
provozovatelů do infrastruktury tím, že je vyjmou z působnosti pravidel o regulovaném 
přístupu pro třetí strany (PTS).

Váš zpravodaj zastává názor, že konečným cílem udělovaných výjimek by měla být podpora 
investic do infrastruktury zásadního významu pro budování integrovaného evropského trhu, 
které znamenají nejen přeshraniční investice, ale i investice do zařízení pro zpětné zplyňování 
a zařízení pro skladování plynu.

Ve vztahu k novému návrhu, který byl lehce upraven tak, aby se přizpůsobil ustanovením o 
oddělení vlastnictví, je váš zpravodaj přesvědčen, že pro vyloučení nejednoznačného výkladu 
by udělování výjimek mělo vycházet z plného respektování trhu, z hlediska podporujícího 
hospodářskou soutěž a jasných pravidel stanovených předem v souladu s konkrétním 
časovým rámcem. Váš zpravodaj rovněž považuje za nezbytné chránit právě prováděné 
investice rozšířením systému výjimek přístupu třetích stran, který by takové investice zahrnul.

Jakkoli váš zpravodaj vítá návrh Komise, který zajišťuje systematickou spolupráci mezi 
provozovateli sítí přinejmenším v regionálním rozsahu, je přesvědčen, že je nutné dosáhnout 
této spolupráce tím, že bude zajištěno vybudování jediné struktury pro regionální řízení sítě. 
Po dohodě s členskými státy bude nutné o této spolupráci informovat Komisi.

PRAVOMOCI KOMISE

Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem stanoví rozšíření 
pravomocí Komise ve věci přijímání závazných pokynů prostřednictvím tzv. postupu 
projednávání ve výborech v široké škále případů od určení a certifikace provozovatelů 
přepravní soustavy po sledování souladu se závazky, provádění regulačních pravomocí, 
udělování výjimek pro novou infrastrukturu atd.

Ačkoli váš zpravodaj vítá, že má-li závažné pochyby, nese Komise konečnou odpovědnost za 
řešení sporů a střetů pravomocí a za ukládání závazných technických rozhodnutí, zpravodaj se 
přesto domnívá, že v některých částech směrnice Komise překračuje své pravomoci; zejména 
v případech, kdy má přijímat rozhodnutí postupem projednávání ve výborech s právem 
kontroly, což je postup přepokládaný pro přijímání obecných opatření, která mají pozměnit 
nepodstatné prvky směrnice.

PRŮHLEDNOST A OCHRANA SPOTŘEBITELE

Vnitřní trhy se zemním plynem a elektřinou trpí nedostatkem průhlednosti, který narušuje 
účinné přidělování zdrojů a brání vstupu nových účastníků na trh.

Vyúčtování jsou často nečitelná a ve většině případů nemají spotřebitelé žádný přístup 
k údajům týkajícím se jejich vlastní spotřeby nebo k sazbám, které provozovatelé uplatňují. 
Váš zpravodaj proto zdůrazňuje, že je nutné zvýšit důvěru v trh tím, že spotřebitelé (i 
prostřednictvím zvláštních internetových stránek) získají největší možné množství údajů o 
dodavatelských smlouvách nebo derivátech a bude stanoveno jejich právo na odvolání.
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Větší průhlednost bude nejen ku prospěchu spotřebitelů, kteří budou mít větší přístup 
k informacím, ale i provozovatelů samotných, protože budou schopni získat informace o 
tržních zájmech provozovatelů ze třetích zemí, pro které budou platit stejné povinnosti 
průhlednosti jako pro evropské provozovatele. 

Váš zpravodaj považuje za nezbytné zvýšit odpovědnost provozovatelů ve věci veřejné služby 
nabízené spotřebitelům, aby tak v zájmu hodnocení jejich jakosti služeb poskytovali 
„sociální“ sazby chránící zranitelné zákazníky.
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