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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 všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a 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 všech 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 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a 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 nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 1775/2005 
o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám
(KOM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0532),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0319/2007),

– 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 (A60000/2008),

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

ČL. 1 – BOD 3
Článek 2 a (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

Všichni provozovatelé přepravních soustav 
spolupracují na úrovni Společenství 
prostřednictvím zřízení Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu s cílem zajistit, aby byla 
evropská plynárenská přepravní soustava 
optimálně řízena a dobře se technicky 
rozvíjela.

Všichni provozovatelé přepravních soustav 
spolupracují na úrovni Společenství 
prostřednictvím zřízení Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu s cílem podpořit 
dobudování vnitřního trhu se zemním 
plynem a zajistit, aby byla evropská 
plynárenská přepravní soustava optimálně 
řízena a dobře se technicky rozvíjela.
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Odůvodnění

Realizace vnitřního trhu se zemním plynem by se měla stát pro Evropskou síť provozovatelů 
přepravních soustav jasně formulovaným  úkolem, aby bylo zřejmé, že hlavním úkolem 
provozovatelů přepravních soustav je napomáhat integraci trhu.

Pozměňovací návrh 2

ČL. 1 –  BOD 3
Čl. 2 b – odst. 2 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
2. Do šesti týdnů od obdržení návrhu 
stanov, seznamu budoucích členů a návrhu 
jednacího řádu podá agentura stanovisko k 
nim Komisi. 

2. Do šesti týdnů od obdržení návrhu 
stanov, seznamu budoucích členů a návrhu 
jednacího řádu a  poté, co proběhnou 
konzultace s organizacemi zastupujícími 
všechny zúčastněné strany, podá agentura 
stanovisko k nim Komisi. 

Odůvodnění

Možnost vyjádřit se ke stanovám, členům a jednacímu řádu ENTSOG by měla agentura 
poskytnout uživatelům systému a zákazníkům.

Pozměňovací návrh 3

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 c – odst. 1 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
1. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu přijme:

1. V zájmu dosažení svých cílů uvedených 
v článku 2a Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
vypracuje:

Odůvodnění

Přímý odkaz na cíle uvedené v článku 2a je nezbytný pro objasnění účelu těchto kodexů. 

Pozměňovací návrh 4

ČL. 1 – BOD 3
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Čl. 2 c – odst. 1 – písm. a (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
a) technický a tržní kodex v oblastech 
uvedených v odstavci 3,

a) kodex provozování sítě v oblastech 
uvedených v odstavci 3,

Odůvodnění

Vypuštěním výrazu technický a tržní kodex se více zdůrazní, že se ENTSOG zabývá hlavně 
otázkami spojenými s provozováním sítě a nikoli obecnými obchodními záležitostmi.

Pozměňovací návrh 5

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 c – odst. 2 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
2. Roční pracovní program uvedený v 
odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
technického a tržního kodexu a plán 
koordinace provozu sítě a činností v oblasti 
výzkumu a vývoje, které mají být v tomto 
roce vypracovány, a orientační kalendář.

2. Roční pracovní program uvedený v 
odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
kodexu provozování sítě a plán koordinace 
provozu sítě a činností v oblasti výzkumu a 
vývoje, které mají být v tomto roce 
vypracovány, a orientační kalendář.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k ČL. 1 BODU 3 (čl. 2c odst. 3(nařízení(ES) 
č.1775/2005)).

Pozměňovací návrh 6

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 c – odst. 3 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
3. Podrobný technický a tržní kodex se v 
návaznosti na priority vymezené v ročním 
pracovním programu týkají těchto oblastí:

3. Podrobný  kodex provozování 
přepravních sítí se v návaznosti na priority 
vymezené v ročním pracovním programu 
týká těchto oblastí:
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Odůvodnění

Účel kodexu musí být jasně definován ve vztahu k úkolům,  které v praxi zajišťují 
provozovatelé přepravních soustav(PPS). „Tržní“ kodex, jež mají provozovatelé přepravních 
soustav  vypracovat, by se měl týkat pouze pravidel, která mají spojitost s technickou stránkou 
úkolů provozovatelů přepravních soustav a provozováním soustav.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 c – odst. 3 – písm. g (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
g) pravidla obchodování, g) pravidla obchodování týkající se 

technického a operativního zabezpečení  
přístupu k síti a vyrovnávání systému;

Odůvodnění

Spolupráce provozovatelů přepravních soustav by se měla omezit zejména na záležitosti 
spojené se sítí a na pravidla trhu, která mají přímou souvislost s přepravními soustavami 
(vyrovnávání sítě, sekundární trh atd.). 

Pozměňovací návrh 8

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 c – odst. 3 – písm. 3 a (nové) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
3a. Podrobný kodex uvedený v odstavci 3 
by měl být vypracován v souladu s 
příslušnými pokyny uvedenými v článku 
9.

Odůvodnění

Mezi kodexem pro přepravní soustavu a pokyny uvedenými v článku 9 by měla existovat 
přímá vazba, má-li výsledek odpovídat záměru.

Pozměňovací návrh 9

ČL. 1 – BOD 3
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Čl. 2 c – odst. 4 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
4. Provádění technického a tržního kodexu 
sleduje Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu. 
Výsledky tohoto sledování zapracuje 
do výroční zprávy uvedené v odst. 1 
písm. e).

4. Provádění kodexu a jeho vliv na 
harmonizaci platných předpisů, jejíž cílem 
je usnadnit integraci trhu, analyzuje
Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu. Výsledky této 
analýzy zapracuje do výroční zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. e).

Odůvodnění

Z charakteru Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu nevyplývají 
žádné institucionalizované regulační funkce, proto výraz „analyzuje“ vystihuje její úlohu 
lépe. Navíc je takto zdůrazněno, že hlavním účelem kodexu je harmonizace předpisů 
usnadňující integraci trhu.

Pozměňovací návrh 10

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 c – odst. 5 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu navrhne desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
Společenství a zveřejní jej. Návrh 
investičního plánu počítá s modelováním 
integrované sítě, vypracováváním scénářů, 
vyhodnocením přiměřenosti nabídky a 
poptávky a posouzením odolnosti soustavy. 
Návrh investičního plánu zejména :

a) vychází z vnitrostátních investičních 
plánů a z hlavních směrů pro 
transevropské energetické sítě podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
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1364/2006/ES.

b) vychází z návrhů uživatelů soustav,  
včetně obchodníků a provozovatelů 
distribuční soustavy, zařízení LNG a  
skladovacího zařízení, pokud jde o 
přeshraniční propojení, přičemž  zahrnuje 
dlouhodobé závazky ostatních  investorů, 
kteří nepocházejí z řad provozovatelů 
přepravních soustav, ale kteří jsou rovněž 
zainteresováni na vývoji přepravní 
soustavy.
c) označuje oblasti s nedostatečnou mírou 
investic, zejména s ohledem na 
přeshraniční kapacity.

Odůvodnění

Výrazy „vypracuje“ a „navrhne“ jsou použity tak, aby se upřesnilo, že:
a) zavedení desetiletého plánu je výhledový nástroj zejména pro usnadnění orientace a 
začlenění do evropského rámce, ale nevyžaduje formální „přijetí“ (bude nutné vypracovat 
přesné krátkodobější plány, jež budou předkládány ke schválení regulačnímu orgánu a stanou 
se závaznými, což je účelem návrhu směrnice),
b) se jedná o základ pro konzultaci se všemi zúčastněnými stranami, agenturou a případně i s 
vnitrostátními regulačními orgány.

Pozměňovací návrh 11

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 c – odst. 6 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
6. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu poskytne Komisi 
na její žádost poradenství ohledně přijetí 
pokynů podle článku 9. 

6. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu poskytne Komisi 
na její žádost stanovisko ohledně přijetí 
pokynů podle článku 9.

Odůvodnění

Odstavec 6 přisuzuje provozovatelům přepravních soustav při přijímání závazných pokynů 
bezprostřední úlohu poradce Komise.   Úloha poradce Komise by měla být svěřena agentuře.

Pozměňovací návrh 12
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ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 d – odst. 2 – pododstavec 1 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
2. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu agentuře předloží 
návrh technického a tržního kodexu, návrh 
desetiletého investičního plánu a návrh 
ročního pracovního programu, včetně 
informací o postupu konzultace.

2. Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu agentuře předloží 
návrh kodexu provozování sítě, návrh 
desetiletého investičního plánu a návrh 
ročního pracovního programu, včetně 
informací o postupu konzultace.

Pozměňovací návrh 13

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 d – odst. 2 – pododstavec 3 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
Pokud má agentura za to, že v návrhu 
ročního pracovního programu nebo návrhu 
desetiletého investičního plánu není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářská soutěž a účinné fungování 
trhu, poskytne Komisi řádně odůvodněné 
stanovisko.

Pokud má agentura za to, že v návrhu 
ročního pracovního programu nebo návrhu 
desetiletého investičního plánu není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářská soutěž, účinné fungování trhu 
a dostatečné přeshraniční propojení 
umožňující přístup třetí straně, poskytne 
Evropské síti provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu řádně odůvodněné 
stanovisko spolu s doporučeními a 
informuje o nich Komisi.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit poradní úlohu agentury a nepřetržitou 
interakci s ENTSOG při stanovování obecného rámce (roční pracovní program a desetiletý 
investiční plán). 

Pokud se kodexů týče, poradní úlohu stanoví článek 2e stávajícího návrhu. Viz pozměňovací 
návrh k ČL. 1 BODU 3, čl. 2e odst. 2.

Pozměňovací návrh 14

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 d – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
Agentura poskytne Evropské síti 
provozovatelů přepravních soustav 
doporučení k návrhu desetiletého 
investičního plánu zohledňující  
potencionální sociálně-ekonomické 
přínosy pro region a Společenství. Za 
tímto účelem může v případě potřeby 
konzultovat s vnitrostátními regulačními 
orgány. 
Agentura zajistí, aby desetiletý investiční 
plán odpovídal ročnímu pracovnímu 
programu a příslušným pokynům 
uvedeným v článku 9.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje rovněž koordinační úlohu agentury při sestavování 
desetiletého investičního plánu. 

Nařízení jasně stanoví, že by se plánování struktury přepravní soustavy na úrovni regionů/EU 
mělo řídit sociálně-ekonomickými přínosy, které investice přináší celému regionu . Plánování 
na úrovni Společenství a regionů by tedy nemělo zohledňovat pouze přepravní síť, ale také 
celkový energetický systém, přičemž by agentura měla být oprávněna zajišťovat jejich soulad.

Pozměňovací návrh 15

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 d – odst. 2 a (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

2a. Agentura schvaluje roční pracovní 
program vypracovaný Evropskou sítí 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu.
Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 2e odst. 
2,  agentura schvaluje návrh kodexů.

Odůvodnění

Kromě kodexů, pracovního programu a investičního plánu jsou významné také dokumenty, 
které definují celkový rámec a klíčové strategie úkolů vykonávaných ENTSOG a určí stupeň 
harmonizace vnitrostátních předpisů. Je proto důležité, aby se agentura na jejich vzniku také 
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podílela, a to:
a) schvalováním ročního pracovního programu ENTSOG,
b) schválením, např. potvrzením  platnosti, kodexů vypracovaných ENTSOG.

Pozměňovací návrh 16

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 e – Název (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
Vypracování a hodnocení technického a 
tržní kodexu

Vypracování a hodnocení kodexu

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k ČL. 1 ODST. 3, čl. 2c odst. 1 písm. a) (nařízení (ES) 
č. 1775/2005) a pozměňovacího návrhu k ČL. 1 ODST. 3, čl. 2c odst. 3 (nařízení (ES) č. 
1775/2005).

Pozměňovací návrh 17

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 e – odst. 2 – písm. a – c) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 
trhu;

a) v kodexu provozování sítě
vypracovaném Evropskou sítí 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu pro oblasti uvedené v čl. 2c 
odst. 3 není zajištěna nediskriminace, 
účinná hospodářské soutěž a účinné 
fungování trhu;

b) Evropská síť provozovatelů přepravních
soustav zemního plynu v přiměřené lhůtě 
neodsouhlasila technický nebo tržní kodex
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3;

b) Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu v přiměřené lhůtě 
neodsouhlasila návrh kodexu provozování 
sítě pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3;

c) provozovatelé přepravní soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3 neprovádějí.

c) provozovatelé přepravní soustavy kodex
provozování sítě vypracovaný Evropskou 
sítí provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu pro oblasti uvedené v čl. 2c 
odst. 3  a schválený agenturou
neprovádějí.
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Odůvodnění

Kromě poskytování stanoviska k pracovnímu programu a investičnímu plánu (viz 
pozměňovací návrh k ČL. 1 ODST. 3, čl. 2d  odst. 2  pododst. 3 (nařízení (ES) č. 1775/2005))  
se agentura rovněž podílí na rané fázi přípravy kodexu a za přesně stanovených okolností se 
obrací na Komisi.

Pozměňovací návrh 18

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 e – odst. 3 – pododstavec 1 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
3. Komise může z vlastního podnětu nebo 
na doporučení agentury přijmout pokyny
k oblastem uvedeným v čl. 2c odst. 3, 
pokud má za to, že:

3. Komise z vlastního podnětu nebo na 
doporučení agentury přijímá opatření za 
účelem přijetí pokynů k oblastem 
uvedeným v čl. 2c odst. 3, pokud má za to, 
že:

Odůvodnění

Model vytváření kodexu předpokládá povinnost Komise okamžitě jednat, jestliže v tomto 
kodexu není zajištěna nediskriminace, účinná hospodářské soutěž a účinné fungování trhu 
nebo jestliže se tento kodex neprovádí.

Pozměňovací návrh 19

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 e – odst. 3 – písm. a b c (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu pro 
oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 
trhu; 

a) v kodexu provozování sítě
vypracovaném Evropskou sítí 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu pro oblasti uvedené v čl. 2c 
odst. 3 není zajištěna nediskriminace, 
účinná hospodářské soutěž a účinné 
fungování trhu;

b) Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu v přiměřené lhůtě 
neodsouhlasila technický nebo tržní kodex 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3;

b) Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu v přiměřené lhůtě 
neodsouhlasila návrh kodexu provozování 
sítě pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3;
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c) provozovatelé přepravní soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu pro oblasti uvedené 
v čl. 2c odst. 3 neprovádějí.

c) provozovatelé přepravní soustavy kodex 
provozování sítě vypracovaný Evropskou 
sítí provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu pro oblasti uvedené v čl. 2c 
odst. 3 a schválený agenturou neprovádějí.

Pozměňovací návrh 20

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 f – odst. 1 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

1. V rámci plnění svých úkolů vede v 
souladu s jednacím řádem uvedeným v 
článku 2b Evropská síť provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu 
otevřeným a průhledným způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace se všemi 
příslušnými účastníky trhu, a to zejména s 
organizacemi zastupujícími všechny 
zúčastněné strany, při vypracovávání 
kodexu, návrhu desetiletého investičního 
plánu a ročního pracovního programu, jež 
jsou uvedeny v čl. 2c odst. 1 a 3. 
Konzultace zahrnují dodavatelské podniky, 
zákazníky, uživatele soustavy, 
provozovatele distribuční soustavy, 
provozovatele zařízení LNG a 
provozovatele skladovacího zařízení, 
včetně příslušných (odvětvových) sdružení, 
technických orgánů a platforem 
zúčastněných stran, a jejich cílem je 
obeznámit se s názory a návrhy všech 
příslušných stran v rozhodovacím 
procesu.

Odůvodnění

Součástí práce na kodexu, ročním pracovním programu a investičním plánu, na jejímž 
počátku stojí ENTSOG, musí být strukturovaný konzultační proces zahrnující všechny 
účastníky trhu.  Jejich úloha v rámci vyjadřování připomínek k veškerým návrhům kodexu a 
účasti na jejich tvorbě by měla být přesně vymezena, a vyvážit tak vliv ENTSOG.

Konzultace ohledně kodexů by měla být prováděna v rámci postupů zaručujících maximální 
průhlednost a zohlednění zájmů výrobců, dodavatelů a konečných uživatelů.
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Pozměňovací návrh 21

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 f – odst. 3 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
3. Před přijetím ročního pracovního 
programu a technického a tržního kodexu 
uvedených v čl. 2c odst. 1 a 3 uvede 
Evropská síť provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu, jaké poznatky při 
konzultacích získala a jak byly tyto 
poznatky vzaty v úvahu. Pokud poznatky 
vzaty v úvahu nebyly, uvede důvody.

3. Před schválením ročního pracovního 
programu a  kodexu uvedených v čl. 2c 
odst. 1 a 3 vede agentura v případě 
potřeby rozsáhlé konzultace se všemi 
příslušnými stranami o návrhu 
vypracovaném Evropskou sítí
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu. Agentura uvede, jaké 
poznatky při konzultacích získala a jak 
byly tyto poznatky vzaty v úvahu. Pokud 
poznatky vzaty v úvahu nebyly, uvede 
důvody.

Odůvodnění

Ve fázi schvalování by mohla být potřebná další konzultace pod záštitou agentury.

Pozměňovací návrh 22

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 h – odst. 1 – pododstavec 2 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
Regionální investiční plán nesmí být 
v rozporu s desetiletým investičním plánem 
podle čl. 2c odst. 1 písm. c).

Regionální investiční plán nesmí být 
v rozporu s desetiletým investičním plánem 
podle čl. 2c odst. 1 písm. c). Agentura 
zajistí jejich koordinaci a slučitelnost ve 
všech regionech a vydá v tomto ohledu 
doporučení.

Odůvodnění

Tím, že vydává doporučení pro provozovatele přepravních soustav, by měla agentura být 
schopna sledovat a vyhodnocovat jejich regionální iniciativy týkající se regionální 
spolupráce, a zajistit tak koordinaci a slučitelnost ve všech regionech.



PR\707198CS.doc 17/31 PE402.501v01-00

CS

Pozměňovací návrh 23

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 h – odst. 2 a (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

2a. Členské státy a regulační orgány mezi 
sebou vzájemně spolupracují za účelem 
integrace svých vnitrostátních trhů na 
regionální úrovni. Členské státy zajistí 
zejména spolupráci mezi provozovateli 
přepravních sítí na regionální úrovni, 
jejímž cílem je vytvoření 
konkurenceschopného trhu v celé EU.

Odůvodnění

Samotná síť ENTSOG by nebyla schopna na regionální úrovni  vytvořit jediné místo 
poskytující komerční služby několika provozovatelů přepravních soustav.   Proto je nezbytné 
zapojit členské státy, a stimulovat tak integraci regionálních trhů nebo vytvářet pobídky pro 
takovou integraci. 

Pozměňovací návrh 24

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 h – odst. 2 b (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
2b. S ohledem na svou povinnost navázat 
regionální spolupráci stanovenou 
v článku 5b směrnice 2003/55/ES 
podněcují členské státy provozovatele 
přepravních soustav v souladu s články 8 
a 10 uvedené směrnice k vytvoření 
jediného uživatelského místa pro území 
několika členských států v souladu 
s odstavcem 3 tohoto článku. 

Odůvodnění

Samotná síť ENTSOG by nebyla schopna na regionální úrovni  vytvořit jediné místo 
poskytující komerční služby několika provozovatelů přepravních soustav.   Proto je nezbytné 
zapojit členské státy, a stimulovat tak integraci regionálních trhů nebo vytvářet pobídky pro 
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takovou integraci. 

Pozměňovací návrh 25

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 h – odst. 2 c (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

2c. Při podporování provozních úprav na 
regionální úrovni provozovatelé 
přepravních soustav:
a) do dvou let poté, co Komise vymezí 
příslušné zeměpisné oblasti v souladu s 
odstavcem 3, harmonizují své obchodní 
nabídky a prodejní podmínky tak, že je 
sladí s obchodními kapacitami 
provozovatelů sousedních přepravních 
soustav a zavedou společnou koordinaci 
konzultačních procesů, které uplatňují 
provozovatelé sousedních přepravních 
soustav, pokud jde o nové investice 
v místech propojení v téže regionální 
oblasti;
b) do tří let poté, co Komise vymezí 
příslušné zeměpisné oblasti v souladu s 
odstavcem 3, vytvoří společné „spojené 
nabídky“ pro přepravce v místech 
propojení mezi provozovateli sousedních 
přepravních soustav v téže regionální 
oblasti;
c) do čtyř let poté, co Komise vymezí 
příslušné zeměpisné oblasti, vytvoří 
„spojené nabídky“ pro všechna místa 
propojení v dané regionální oblasti a zřídí 
regionální platformy (např. jediná 
zákaznická místa), které budou poskytovat 
přepravcům centralizované informace o 
kapacitách propojení v celé regionální 
oblasti a usnadní jim rezervaci kapacit 
přímým spojením na obchodní útvary 
dotyčných provozovatelů přepravních 
soustav.
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Odůvodnění

Navázání regionální spolupráce je složitý a dlouhodobý proces, který předpokládá, že by 
nařízení mělo vést k nezbytným krokům a stanovit konkrétní opatření, které budou postupně 
provádět provozovatelé přepravních soustav na regionální úrovni s cílem dosáhnout 
technické konvergence mezi provozovateli.   Dlouhodobým cílem je plně zprovoznit jediné 
zákaznické místo v každém z regionů vymezených Komisí v souladu s pozměňovacím návrhem 
k ČL. 1 BODU 3, čl.2h odst. 3 pododstavci 1.  

Pozměňovací návrh 26

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 h – odst. 3 – pododstavec 1 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
3. Komise může vymezit zeměpisné 
oblasti, na něž se vztahují jednotlivé 
struktury regionální spolupráce. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2. 

3. Komise může vymezit zeměpisné 
oblasti, na něž se vztahují jednotlivé 
struktury regionální spolupráce. Komise 
může věnovat zvláštní pozornost 
„energetickým ostrovům“ v EU nebo 
zeměpisně omezeným oblastem, v nichž je 
třeba zavést připojení k síti pro přepravu 
plynu.    Toto opatření, jehož předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 14 odst. 2.

Odůvodnění

Cílem navázání regionální spolupráce je také napojit „energetické ostrovy“ v EU.

Pozměňovací návrh 27

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 h – odst. 3 a (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

3a. Agentura spolupracuje 
s vnitrostátními regulačními orgány a 
provozovateli přepravních soustav při úsilí 
o vzájemné sblížení regulačních rámců 
jednotlivých regionů s cílem vytvořit 
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konkurenceschopný trh v celé EU. Pokud 
se agentura domnívá, že pro takovou 
spolupráci jsou potřebná závazná 
pravidla, předloží Komisi příslušná 
doporučení.

Pozměňovací návrh 28

ČL. 1 – BOD 8
Čl. 5 a – odst. 3 – písm. a (nařízení (ES) č. 1775/2005)

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

a) provozovatel soustavy nabídne 
nevyužitou kapacitu zařízení LNG a 
skladovacího zařízení na primárním trhu; 
v případě skladovacích zařízení ji nabízí 
alespoň v režimu na následující den a jako 
přerušitelnou a řídí se vnitrostátními 
požadavky týkajícími se bezpečnosti 
dodávek a požadavky stanovenými ve 
směrnici 2003/55/ES a ve směrnici Rady 
2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o 
opatřeních na zajištění bezpečnosti 
dodávek zemního plynu*,
____

* Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 92.

Pozměňovací návrh 29

ČL. 1 – BOD 9
Čl. 6 – odst. 7 – pododstavec 1 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

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

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



PR\707198CS.doc 21/31 PE402.501v01-00

CS

informací citlivé obchodní údaje 
související s jednotlivými smlouvami.  

Pozměňovací návrh 30

ČL. 1 – BOD 10
Čl. 6 a – odst. 3 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
3. Provozovatelé zařízení LNG a 
skladovacích zařízení vždy zveřejňují 
informace vyžadované tímto nařízením 
smysluplným, kvantifikovatelně jasným, 
snadno přístupným a nediskriminačním 
způsobem.

3. Provozovatelé zařízení LNG a 
skladovacích zařízení vždy zveřejňují 
informace vyžadované tímto nařízením 
smysluplným, kvantifikovatelně jasným, 
snadno přístupným a nediskriminačním 
způsobem. Není nutné zveřejňovat citlivé 
obchodní údaje související s jednotlivými 
smlouvami.  

Pozměňovací návrh 31

ČL. 1 – BOD 14
Čl. 9 – odst. 1 a (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

1a. Před vypracováním pokynů a bez 
dotčení postupu podle odstavce 2 
vypracuje Komise v úzké spolupráci s 
agenturou v rané fázi jednou ročně 
seznam priorit a navrhovaných opatření 
prvořadé důležitosti pro rozvoj trhu se 
zemním plynem v celé EU.

Odůvodnění

Vzhledem k širokému okruhu otázek by tam, kde se hovoří o přijetí pokynů, byl tento postup 
(článek 1a (nový) až článek 1e (nový)) vytvořen „ex ante“ vůči postupu komitologie a řídil by 
se vlastními pravidly podle interinstitucionální dohody. 
Cílem tohoto mechanismu by bylo:
i) vytvořit výhledový přístup pro opatření, která mají být přijata postupem komitologie, a 
jejich pravidelné hodnocení;
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ii) zakotvit roli agentury, která by mohla připravovat navrhované opatření a vést o nich 
konzultace;   
iii) zajistit předběžné a transparentní konzultace s relevantními zúčastněnými stranami, které 
mají příslušnou technickou odbornost. 

Pozměňovací návrh 32

ČL. 1 – BOD 14
Čl. 9 – odst. 1 b (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

1b. Se zřetelem k seznamu priorit pověří 
Komise agenturu úkolem vypracovat ve 
lhůtě nejdéle šesti měsíců návrh 
předběžného znění pokynů, které stanoví 
základní, jednoznačné a objektivní zásady 
harmonizace předpisů, která umožní 
vytvoření konkurenceschopného a 
integrovaného trhu se zemním plynem.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k ČL. 1 BODU 14, čl. 9 odst. 1a (novému) (nařízení 
(ES) č.1775/2005).

Pozměňovací návrh 33

ČL. 1 – BOD 14
Čl. 9 – odst. 1 c (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

1c. Při vypracovávání těchto pokynů vede 
agentura nejméně po dobu 2 měsíců 
otevřeným a průhledným způsobem 
rozsáhlé konzultace se všemi 
zainteresovanými stranami, a zejména 
s organizacemi zastupujícími uživatele 
přepravní soustavy. 
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k ČL. 1 BODU 14, čl. 9 odst. 1a (novému) (nařízení 
(ES) č.1775/2005).

Pozměňovací návrh 34

ČL. 1 – BOD 14
Čl. 9 – odst. 1 d (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

1d. Agentura upraví na základě 
konzultací předběžné znění pokynů do 
konečně podoby nejpozději dva měsíce po 
skončení období konzultací. Veškeré 
připomínky, které obdržela, zveřejní, s 
výjimkou případů, kdy si to předkladatel 
připomínek nepřeje, a vysvětlí, jakým 
způsobem byly tyto připomínky 
zohledněny v konečném návrhu pokynů, 
nebo zdůvodní jejich odmítnutí. 

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k ČL. 1 BODU 14, čl. 9 odst. 1a (novému) (nařízení 
(ES) č.1775/2005).

Pozměňovací návrh 35

ČL. 1 – BOD 14
Čl. 9 – odst. 1 e (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
1e. Komise poté, co obdrží návrh 
předběžného znění pokynů, posoudí, zda 
stanoví základní, jednoznačné a objektivní 
zásady harmonizace předpisů, která 
umožní vytvoření konkurenceschopného a 
integrovaného trhu se zemním plynem, a 
zda proběhl konzultační proces řádným 
způsobem. Pokud Komise dospěje 
k závěru, že konečný návrh předběžného 
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znění pokynů, jak jej předložila agentura, 
je odpovídajícím východiskem, předloží jej 
výboru podle čl. 14 odst. 1 ke konečnému 
přijetí postupem podle čl. 14 odst. 2.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k ČL. 1 BODU 14, čl. 9 odst. 1a (novému) (nařízení 
(ES) č.1775/2005).

Pozměňovací návrh 36

ČL. 1 – BOD 14
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

Komise může změnit pokyny uvedené v 
prvním pododstavci a přijmout pokyny 
týkající se otázek uvedených v odstavci 1. 
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení mimo jiné jeho doplněním, se 
přijmou regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 14 odst. 2.“

Komise může změnit pokyny uvedené v 
prvním pododstavci a přijmout pokyny 
týkající se otázek uvedených v odstavci 1 
postupem stanoveným v odstavcích 1a až 
1e. Tato opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení mimo jiné jeho doplněním, se 
přijmou regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 14 odst. 2.“

Pozměňovací návrh 37

ČL. 1 – BOD 14
Čl. 9 – odst. 2 a (nový) (nařízení (ES) č. 1775/2005)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

2a. Komise ve spolupráci s agenturou 
pravidelně posuzuje přiměřenost pokynů. 
Kdykoli to agentura pokládá za nutné, 
vede konzultace s Evropskou sítí 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu a s příslušnými účastníky 
trhu, spotřebiteli a konečnými uživateli 
s cílem zajistit, aby pokyny přiměřeně 
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dosahovaly minimálního stupně 
harmonizace v oblastech, kterých se 
týkají.  

Odůvodnění

Je nutné stanovit pravidelné posuzování přiměřenosti pokynů (nad rámec sledování jejich 
uplatňování ze strany členských států, jak je stanoveno v článku 24e návrhu směrnice). Bude 
možná zapotřebí další kolo projednání na půdě agentury a ENTSOG, včetně formální 
konzultace se zúčastněnými stranami.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu 
k plynárenským přepravním soustavám

Obecné hodnocení

– Cílem návrhu je zavedení evropských nástrojů pro zlepšení spolupráce a posílení fungování 
vnitřního trhu prostřednictvím koordinace činností provozovatelů přepravních soustav a 
harmonizace pravidel pro provozovatele skladovacích zařízení. Cílem návrhu je rovněž zvýšit 
průhlednost a posílit dlouhodobou perspektivu, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek plynu, 
plánování investic a aby nedocházelo k závažným přerušením dodávek. Zpravodaj se může 
z hlediska koncepčních zásad s těmito cíli ztotožnit.

– Zpravodaj je přesvědčen, že při posuzování celého souboru návrhů týkajících se trhu se 
zemním plynem v rámci 3. energetického balíčku je třeba mít na paměti ochranu spotřebitelů 
přijímáním průhledných a sociálně přiměřených opatření. Toto nařízení se nicméně týká 
technických opatření k vytvoření technického regulačního rámce pro přístup k soustavám. 
Odpovídajícím způsobem by měla být použita směrnice jako správný legislativní prostředek, 
chceme-li se zabývat obavami spotřebitelů na úrovni EU (článek 3 o povinnostech veřejné 
služby). Jinak by spotřebitelé mohli být chráněni prostřednictvím konkrétních vnitrostátních 
opatření, která musí být v souladu s právními předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže.

– Komise je rovněž znepokojena mírou koncentrace velkoobchodního a maloobchodního trhu, 
neřeší však základní rys tohoto trhu, integraci maloobchodního trhu s velkoobchodním trhem 
se zemním plynem i výrobou elektřiny, která nejspíše upevní postavení dominantních 
společností. Trhům v rámci celé Evropy stále více dominují integrované společnosti, které 
jsou aktivní na velkoobchodním i maloobchodním trhu v energetickém i plynárenském 
odvětví. Výrazně se musí zlepšit přístup MSP k soustavám.

– Konečně, jedním z hlavních důvodů ke znepokojení je, že není řádně zohledněn rozdílný 
stupeň provádění současného druhého energetického balíčku v jednotlivých členských 
státech. Podmínky pro zajištění provedení třetího balíčku jsou ještě větší výzvou, neboť se 
dosud nepodařilo plně prosadit druhé kolo liberalizace. Přijetí dalších opatření by proto mohlo 
být zdrojem právní nejistoty. Bylo by třeba najít praktické nápravné prostředky, které – vedle 
řízení o porušení právních předpisů – zajistí, aby byl balíček proveden.

I. Spolupráce provozovatelů přepravních soustav: vytvoření Evropské sítě provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu (ENTSOG) jako struktury, která se věnuje závazným 
úkolům, je významným posunem vpřed. 

i) Rovnováha pravomocí mezi ENTSOG, vnitrostátními regulačními orgány a agenturou:
zpravodaj soudí, že oblast spolupráce ENTSOG je definována příliš široce (přijímání 
harmonizovaného technického a tržního kodexu, který by se vztahoval na bezpečnostní 
pravidla, ale i pravidla obchodování, koordinace provozování rozvodných sítí, přijetí 
desetiletého investičního plánu, zveřejňování plánů rozvoje sítí). 

Je přesvědčen, že by se činnost Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního 
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plynu – jako forma společné regulace vykonávané souběžně s činností Evropské komise –
měla týkat pouze technických otázek spojených s přístupem třetích stran k síti, předpisů pro 
oblast bezpečnosti, spolehlivosti a interoperability a provozních postupů. Zpravodaj navrhuje 
užší okruh kodexů a pravidel, která má ENTSOG vypracovávat – měly by se týkat pouze 
fungování přepravních soustav.

V této souvislosti se zpravodaj domnívá, že vytvoření agentury je nezbytným krokem směrem 
k integrovanému trhu, přičemž by její pravomoci měly být posíleny o schvalování pracovního 
programu vypracovaného Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav zemního plynu, 
sledování a přezkoumávání iniciativ provozovatelů přepravních soustav, které se týkají 
regionální spolupráce, a koordinaci tvorby desetiletého investičního plánu. Zpravodaj také 
navrhuje, aby agentura schvalovala kodexy vypracované sítí ENTSOG.

ii) Účast dalších provozovatelů a zúčastněných stran na trhu se zemním plynem: měla by být 
navržena další ustanovení, která zajistí patřičný mechanismus předběžných konzultací se 
zúčastněnými stranami, do nichž by se zapojilo mj. Evropské sdružení pro usměrňování 
výměny energie – plyn (EASEE-gas). Konzultace budou vedeny s celým okruhem 
zainteresovaných stran, včetně výrobců, provozovatelů sítí, dodavatelů a spotřebitelů.     

Agentura by také měla mít odpovědnost konzultovat se všemi zúčastněnými stranami, když 
předkládá návrhy a doporučení.

II. Integrace trhu prostřednictvím regionálních iniciativ: nový předpisový rámec 
podporuje regionální iniciativy mezi provozovateli přepravních soustav a regulačními orgány 
s cílem zajistit optimální správu sítě a příslušné investiční plánování i realizaci investic.

i) Nezbytný krok k vnitřnímu integrovanému trhu: zpravodaj se domnívá, že rozměr regionální 
spolupráce není v návrhu jasně vymezen, třebaže se jedná o významný krok k vnitřnímu 
integrovanému trhu. Je zásadně důležité napojit „energetické ostrovy“, jako jsou pobaltské 
státy nebo iberský poloostrov.

Zpravodaj proto navrhuje, aby nařízení o zemním plynu stanovilo provozovatelům 
přepravních soustav přesný časový plán spolu s konkrétními cíli, které je nutno splnit na 
regionální úrovni, aby se podařilo vytvořit jediná zákaznická místa.    Zpravodaj také uvažuje 
o roli agentury, pokud jde o iniciativy provozovatelů přepravních soustav týkající se 
regionální spolupráce, a svěřil by agentuře pravomoc zajišťovat nezbytnou konvergenci 
technických a regulačních rámců jednotlivých regionů a dohled nad regionálním investičním 
plánem.   
ii) Jak může nařízení přispět k praktickému fungování „regionálních iniciativ“? Návrhy 

Komise by mohly být posíleny o vytvoření jediných zákaznických míst (one stop shop), která 
budou na regionální úrovni zajišťovat komerční funkci za několik provozovatelů přepravních 
soustav. Měly by být jasněji určeny oblasti, v nichž mají provozovatelé přepravních sítí 
povinnost spolupracovat. Provozovatelé přepravních sítí by mohli uvažovat o zřízení 
regionálních subjektů s přesně vymezenými odpovědnostmi.

III. Bezpečnost dodávek: podle mínění zpravodaje je nezbytně nutné, aby se ustanovení 
nařízení posuzovala z hlediska bezpečnosti dodávek.
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– Plánování investic: podle návrhu nařízení budou na úrovni EU vypracovány Evropskou sítí 
provozovatelů přepravních soustav desetileté (dobrovolné) plány rozvoje sítě. 
i) Potřeba posílit investiční plán rozvoje: plánování investic se bude muset řídit názory a 
potřebami zákazníků na trhu, jak na vnitrostátní úrovni, pokud provozovatelé přepravních 
soustav plánují své nezávislé investice, na tak evropské úrovni.  Zpravodaj je toho názoru, že 
by vnitrostátní regulační orgány měly schvalovat tyto plány – a tudíž by neměly být pouze 
předkládány pro informaci agentuře – a tyto plány by měly být přísně sledovány, mají-li se 
stát skutečně účinnými; je třeba vyjasnit koordinaci vnitrostátních, regionálních a evropských 
plánů. 
ii) Investiční plány musí být vypracovány rovnoměrně všemi provozovateli přepravních 
soustav bez ohledu na strukturu trhu, která bude s konečnou platností ve směrnici přijata 
(např. oddělení vlastnictví, nezávislý provozovatel soustavy a jiná řešení).

Investiční plán by měla sledovat agentura a vnitrostátní regulační agentury s cílem zajistit, 
aby se potřebné investice uskutečnily včas. V této fázi však zpravodaj soudí, že jeho zpráva 
musí postupovat souběžně s parlamentní prací na příslušných ustanoveních navrhované 
směrnice o trhu se zemním plynem. Podle jeho mínění je příliš brzo zavádět specifický 
mechanismus pro uskutečňování investic, propojení vnitrostátních plánů a evropských plánů a 
mechanismy schvalování investic vnitrostátními regulačními orgány. Prozatím zpravodaj 
navrhuje další opatření, kterými bude do přípravy desetiletých evropských investičních plánů 
zapojena alespoň agentura.

– Přístup ke skladování: předpisový rámec pro provozovatele skladovacích zařízení by měl 
být harmonizován podle osvědčených postupů a pokynů, které vytvořila Skupina evropských 
regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství (ERGEG). Platná ustanovení 
stávajícího nařízení, jež se týkají provozovatelů přepravních soustav, budou rozšířena na 
provozovatele skladovacích zařízení a ve značném rozsahu na terminály na zkapalněný zemní 
plyn (LNG) za účelem vytvoření společného postupu ve věci přístupu třetích stran.
i) Zpravodaj se domnívá, že pravidla přístupu ke skladování nesmějí z dlouhodobého hlediska 
ohrozit bezpečnost dodávek. Do ustanovení článku 5a byla doplněna doložka zavádějící určité 
bezpečnostní záruky, a to v souvislosti se směrnicí 2004/67/ES  o bezpečnosti dodávek 
zemního plynu.
ii) Pravidla pro řízení překročení kapacity používaná provozovateli přepravních soustav, 
provozovateli skladovacích zařízení a provozovateli zařízení LNG (vycházející z přerušitelné 
kapacity a každodenního přístupu) musí být jasně definovaná a měla by zohledňovat zejména 
existenci dlouhodobých smluv a mechanismy flexibility. 

IV. Požadavky na průhlednost: navrhované nařízení rozšiřuje požadavky na průhlednost, 
které již pro provozovatele přepravních soustav platí, tak, aby se vztahovaly i na komerční 
zásoby plynu, výhledy poptávky po kapacitách a jejich dostupnosti, náklady na vyrovnávání 
sítě a kapacitu obchodování. Pro provozovatele přepravních soustav platí také nová 
ustanovení, pokud jde o předběžné a následné informace o nabídce a poptávce a o opatření k 
vyrovnávání soustavy.

Třebaže jsou tato ustanovení významným milníkem na cestě ke zvyšování provozní 
průhlednosti, z něhož budou mít prospěch všichni aktéři na trhu, a třebaže je právo na přístup 
legitimní, zpravodaj se domnívá, že pokud bude zaručeno dodržování obchodního tajemství, 
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zveřejňování takových údajů obecně povede k posílení trhu. Je ovšem nutno připomenout, že 
některé transakce se zemním plynem jsou z obchodního hlediska velmi citlivé. Kde bylo 
třeba, byly do nařízení vloženy určité bezpečnostní záruky. 

V. Institucionální hlediska: nařízení není dostatečně jasné, pokud jde o postup projednávání 
ve výborech v souvislosti s výsadními pravomocemi ENTSOG: 
i) bude-li na jedné straně úkolem Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního 
plynu vypracovávat kodexy, může Komise za jasně stanovených podmínek zasáhnout 
prostřednictvím postupu projednávání ve výborech, pokud se má za to, že technický nebo 
tržní kodex přijatý Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav zemního plynu nezajistí 
nediskriminaci, účinnou hospodářskou soutěž a účinné fungování služeb; 
ii) na straně druhé může Komise vyvinout iniciativu podle článku 9 a přijmout „pokyny“ 
v téže oblasti, ať jsou okolnosti jakékoli, za účelem specifikace podrobností služeb přístupu 
třetím stranám, mechanismu přidělování kapacity, řízení překročení kapacity atd.
Vezmeme-li v úvahu širokou oblast otázek, u nichž se navrhuje přijímání pokynů, navrhuje 
zpravodaj, aby vznikl jasný a propracovaný postup ex ante, který bude východiskem a 
přípravou pro postup projednávání ve výborech a bude probíhat ve spolupráci s agenturou a 
za konzultací se zúčastněnými stranami. Komise by měla vypracovat seznam otázek 
spadajících do oblasti spolupráce s navrhovanou agenturou (Agenturou pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů – ACER), včetně určení priorit, a předběžné znění pokynů 
by mělo být předmětem veřejných konzultací nebo v případě potřeby pravidelného hodnocení 
Komisí a Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů.
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ANNEX: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated, 
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030; 

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives; 
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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Source: European Commission DG TREN, Eurostat

EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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