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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 směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/54/ES 
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
(KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0528),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 47 odst. 2 a články 55 a 95 Smlouvy o ES, v souladu s 
nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0316/2007),

– 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
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Evropská unie si stanovila získávat 
do roku 2020 20 % energie z 
obnovitelných zdrojů. Pro dosažení tohoto 
cíle by měla být přijata veškerá opatření a 
kdykoli to bude možné, měl by být tento 
druh energie upřednostňován;

Or. en
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Odůvodnění

Obnovitelné zdroje energie by měly mít k síti prioritní přístup, aby se členským státům 
umožnilo dosáhnout jejich cílů v oblasti obnovitelné energie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Trhy v mnoha členských státech 
ovládají velké společnosti. Regulační 
orgány by měly mít pravomoc rozhodnout, 
že určitý elektroenergetický podnik má na 
trhu dominantní postavení, a předložit 
střednědobý plán na omezení jeho podílu 
na daném trhu na 20 %. Tento trh by 
měla stanovit Komise a měl by 
zohledňovat jakékoli změny v zeměpisném 
rozsahu trhu.

Or. en

Odůvodnění

Toto opatření otevře trhy v členských státech, zejména trhy, na nichž mají určité podniky 
dominantní postavení, a zajistí spravedlivý přístup všem účastníkům trhu.  Čím integrovanější 
bude trh, tím větší bude jeho zeměpisný rozsah. To znamená, že díky zvýšení integrovanosti 
trhu toto ustanovení umožní, aby se společnosti rozrůstaly.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Jakýkoli systém, který bude uplatněn, 
by měl účinně zabraňovat jakýmkoli 
střetům zájmů mezi výrobci a 
provozovateli přenosových soustav a 
neměl by vytvářet příliš zatěžující a složitý 
regulační systém, který by byl pro 
vnitrostátní regulační orgány příliš 
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náročný a jehož uplatňování by bylo příliš 
nákladné.  

Or. en

Odůvodnění

Jakýkoli nově zavedený systém musí být účinný a jednoduchý.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Má-li být na vnitřním trhu s 
elektřinou vytvořena konkurence, musí 
zákazníci mimo domácnost být schopni 
vybírat své dodavatele a uzavírat smlouvy 
o dodávkách elektřiny podle svých potřeb 
s několika dodavateli. Spotřebitelé by měli 
být chráněni před smlouvami, které 
obsahují ustanovení o výlučnosti, jejichž 
cílem je vyloučení konkurence nebo 
doplňkových nabídek služeb.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí spotřebitelům nabídnout možnost využívat zvýhodněny ceny za energii, a mělo 
by proto zabránit dodavatelům, kteří si udržují dominantní postavení na trhu, aby vkládali do 
smluv se spotřebiteli ustanovení o výlučnosti. Tato ustanovení totiž brání zákazníkům mimo 
domácnost využívat kombinace více dodavatelů, která umožňuje výrazně snížit výdaje za 
elektřinu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Plné oddělení činností v oblasti sítě a (13) Plné oddělení činností v oblasti sítě a 
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dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU. 
Aby se zajistilo oddělení činností v oblasti 
sítě a dodávek v celém Společenství, měly 
by regulační orgány mít pravomoc 
odmítnout udělení certifikace 
provozovatelům přenosové soustavy, kteří 
nesplňují pravidla pro oddělení. K zajištění 
jednotného uplatňování v celém 
Společenství a dodržení mezinárodních 
závazků Společenství by Komise měla mít 
právo na přezkum rozhodnutí o certifikaci 
přijatých regulačními orgány.

dodávek by mělo platit v celém 
Společenství, aby nemohl žádný 
provozovatel sítě ve Společenství ani jeho 
společnosti ve skupině vyvíjet žádné 
činnosti v oblasti dodávek či výroby 
v žádném členském státě. Toto pravidlo 
musí platit stejně tak pro společnosti z EU, 
jako pro společnosti ze zemí mimo EU. 
Aby se zajistilo oddělení činností v oblasti 
sítě a dodávek v celém Společenství, měly 
by regulační orgány mít pravomoc 
odmítnout udělení certifikace 
provozovatelům přenosové soustavy, kteří 
nesplňují pravidla pro oddělení. K zajištění 
jednotného uplatňování v celém 
Společenství a dodržení mezinárodních 
závazků Společenství by agentura měla 
mít právo na přezkum rozhodnutí o 
certifikaci přijatých regulačními orgány.

Or. en

Odůvodnění

Agentura může fungovat jako neutrální prostředník, který zajistí, aby všechny členské státy 
vycházely při své práci ze stejného základu.  Agentura bude mít k dispozici lepší technické 
dovednosti než Komise.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Jakákoli harmonizace pravomocí 
vnitrostátních regulačních orgánů by 
měla zahrnovat pobídky, které je možno 
poskytnout, a sankce, které mohou být 
uloženy energetickým společnostem. 
Agentura by měla mít odpovídající 
pravomoci, které jí umožní hrát 
rozhodující úlohu při hledání rovnováhy 
mezi pobídkami a sankcemi ve všech 
členských státech a stanovit pokyny k 
těmto opatřením.
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Or. en

Odůvodnění

Agentura musí zajistit jednotný přístup k těmto opatřením.  

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Energetické regulační orgány a 
regulační orgány pro finanční trhy by 
měly spolupracovat a vzájemně si 
poskytovat přehled o daných trzích a měly 
by mít pravomoc získávat důležité 
informace od energetických společností
pomocí přiměřených pravomocí v oblasti 
vyšetřování, urovnávání sporů a ukládání 
účinných sankcí.

Or. en

Odůvodnění

Nedostatečné provádění stávajících směrnic je stále znepokojující. Má-li se zajistit účinné 
otevření vnitřního trhu s elektřinou, musí být vnitrostátní regulační orgány schopny 
spolupracovat s dalšími příslušnými regulačními orgány, aby dokázaly účinně sledovat trh s 
elektřinou, popřípadě ukládat energetickým společnostem účinné, přiměřené a odrazující 
sankce, pokud by neplnily povinnosti stanovené touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Spotřebitelé by měli být ústředním 
bodem této směrnice. Je nezbytné posílit a 
zaručit stávající práva spotřebitelů a 
zajistit jejich větší transparentnost a 
zastoupení. Ochrana spotřebitelů musí 
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zajistit, aby všichni spotřebitelé měli 
užitek z konkurenčního trhu. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly prosazovat 
práva spotřebitelů prostřednictvím 
pobídek a sankcí společnostem, které 
neplní předpisy v oblasti ochrany 
spotřebitele a hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Energetická chudoba představuje ve 
Společenství stále větší problém. Členské 
státy by měly vytvořit vnitrostátní akční 
plány pro boj s energetickou chudobou a 
zajistit dostupné ceny pro ohrožené 
zákazníky. Je nezbytné zaujmout 
integrovaný přístup a zahrnout mezi 
opatření i sociální tarify a zlepšení 
energetické účinnosti v domácnostech. 
Přinejmenším by tato směrnice měla 
umožnit pozitivní diskriminaci formou 
cenového zvýhodnění ohrožených 
zákazníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Vytvoření skutečně evropské sítě by 
mělo být cílem této směrnice, a proto by 
odpovědnost za otázky spojené s regulací 
přeshraničního propojení a regionálního 
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trhu měla nést agentura. 

Or. en

Odůvodnění
Má-li se zajistit rozvoj a řízení přeshraničního propojení a regionálních trhů jasným, 
transparentním a nediskriminačním způsobem, je nezbytné, aby regulaci prováděla agentura.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Prvním krokem při rozvoji plně 
integrované evropské distribuční sítě pro 
elektřinu, která začlení nakonec také 
„energetické ostrovy“, jež v současné době 
v Evropě existují, by mělo být posílení 
regionální spolupráce.

Or. en

Odůvodnění
Cílem této směrnice by měla být skutečně evropská distribuční síť elektrické energie, a proto 
je nezbytně nutné propojit jednotlivé regiony.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. -1 (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) článek 1 se nahrazuje tímto: 
„Článek 1
Tato směrnice stanoví obecná pravidla 
pro výrobu, přenos, distribuci a dodávky 
elektřiny s cílem vytvořit v Evropské unii 
integrované a konkurenční trhy s 
elektřinou. Stanoví pravidla týkající se 
organizace a fungování elektroenergetiky, 
přístupu na trh, kritérií a postupů pro 
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výběrová řízení a udělování povolení, 
jakož i pravidla pro provozování sítí. 
Zároveň stanoví povinnosti univerzální 
služby a práva spotřebitelů elektřiny a 
vyjasňuje povinnosti v rámci hospodářské 
soutěže.

Or. en

(Stejné znění jako v článku 1 směrnice 2003/54/ES, ke stávajícímu textu jsou přidány nové 
prvky)

Odůvodnění
Působnost by měla být rozšířena tak, aby se zajistilo, že spotřebitelé budou ústředním bodem 
směrnice. Také je nezbytné zdůraznit provázanost s povinnostmi v rámci hospodářské soutěže. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 35 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Doplňuje se tento bod:
„35. „spravedlivou hospodářskou soutěží 
na otevřeném trhu“ úsilí o dosažení stavu, 
kdy žádná společnost neovládá více než 
20 % daného trhu;“

Or. en

(Doplnění nového bodu 35 v článku 2 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Toto opatření otevře trhy v členských státech, zejména trhy, na nichž mají dominantní 
postavení velké společnosti, které se v několika případech zneužily svého postavení, a zajistí 
spravedlivý přístup všem účastníkům trhu.  Čím integrovanější bude trh, tím větší bude jeho 
zeměpisný rozsah. To znamená, že díky zvýšení integrovanosti trhu toto ustanovení umožní, 
aby se společnosti rozrůstaly.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b b (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) Doplňuje se tento bod:
„36. „energetickou chudobou“ 
domácnost, která není schopna vytápět 
domov na přijatelnou úroveň. Vychází z 
hodnot doporučených Světovou 
zdravotnickou organizací, kde minimální 
hodnota pro obývané místnosti určené k 
bydlení je 18°C (18–22°C v závislosti na 
účelu, pro který je místnost používána). 
Zahrnuje také schopnost zakoupit další 
energetické služby pro domácnost za 
přiměřenou cenu. Domácnost trpí 
energetickou chudobou, jestliže podíl 
jejích výdajů na energii v rámci veškerých 
výdajů na domácnost překročí 
dvojnásobně národní průměr výdajů za 
energii;“

Or. en

(Doplnění nového bodu 36 v článku 2 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že neexistuje přesná definice, mnoho členských států oficiálně 
neshromažďuje žádné údaje o velkém počtu občanů, kteří trpí energetickou chudobou. 
Stanovení společné definice umožní členským státům seznámit se s rozsahem problému a 
členské státy by se měly podporovat, aby přijaly opatření na řešení tohoto problému. Definice 
vychází z výzkumu, který provedla skupina evropských akademických pracovníků a umožňuje 
relativní výpočet, který je možné uplatnit kdekoli v Evropském společenství. Zaměřuje se na 
domácnosti s nízkými příjmy, které proporčně platí za energii více než jiné domácnosti. 
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b c (nové)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 2 – bod 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) Doplňuje se tento bod:
„37. „dostupnou cenou“ cena stanovená 
členským státem na vnitrostátní úrovni po 
konzultaci s regulačními orgány, 
sociálními partnery a příslušnými 
zainteresovanými stranami, přičemž se 
zohlední definice energetické chudoby 
stanovená v čl. 2 odst. 36;“

Or. en

(Doplnění nového bodu 37v  článku 2 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Dostupná cena by měla být stanovena na úrovni členských států, neboť se jednoznačně jedná 
o otázku, která by měla být řešena v souladu se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Čl. 3 odst. 3 se nahrazuje tímto:
„3. Členské státy zabezpečí, aby všichni 
zákazníci v domácnostech [...] a malé 
podniky (především podniky s méně než 
50 zaměstnanci a s ročním obratem nebo 
bilanční rozvahou nejvýše 10 miliónů 
eur) mohli využívat univerzální služby, 
což znamená mít na jejich území právo 
na dodávky elektřiny ve stanovené 
kvalitě za dostupné, jednoduše a jasně 



PR\707408CS.doc 15/70 PE402.516v01-00

CS

srovnatelné, průhledné nediskriminační
ceny. Těmto zákazníkům bude umožněna 
volba, spravedlivý přístup, zastoupení a 
přístup k opravným prostředkům.  
Poskytování kvalitních služeb by mělo být 
ústřední odpovědností 
elektroenergetických společností.    Aby 
zabezpečily poskytování univerzální 
služby, mohou členské státy určit 
dodavatele poslední instance.  Členské 
státy uloží distribučním podnikům 
povinnost připojit zákazníky do své 
soustavy za podmínek a při dodržení 
sazeb stanovených postupem podle čl. 23 
odst. 2.  Nic v této směrnici nebrání 
členským státům, aby posilovaly tržní 
postavení domácích malých a středních 
zákazníků podporováním možnosti 
dobrovolného sdružování se pro 
zastupování této kategorie zákazníků.“

Or. en

(Doplnění nového textu v čl. 3 odst. 3 směrnice 2003/54/ES) 

Odůvodnění

Energie hraje v každodenním životě spotřebitele zásadní úlohu a zajištění dostupných cen za 
energii je nezbytně důležité. S ohledem na zvláštní okolnosti, které ovlivňují otevření trhu s 
elektřinou, musí být spotřebitelům zajištěna jejich práva. Univerzální služba je zásadním 
prvkem při zajišťování ochrany spotřebitele. Je nezbytné stanovit jasné pokyny, aby se 
zajistila skutečně univerzální služba, která zohledňuje problémy ohrožených zákazníků s 
nízkými příjmy.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) V článku 3 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„5. Členské státy přijmou vhodná 
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opatření na ochranu konečných 
spotřebitelů, a zejména zabezpečí, aby 
existovaly dostatečné záruky na ochranu 
ohrožených spotřebitelů, včetně zákazu 
odpojení v případě, kdy se jasně jedná o 
platební neschopnost.  V této souvislosti 
členské státy uznají energetickou 
chudobu stanovenou v článku 2 a stanoví 
definici ohroženého spotřebitele. Členské 
státy zajistí, aby byla dodržována práva a 
povinnosti, která se týkají ohrožených 
spotřebitelů, a zejména přijmou opatření 
na ochranu koncových zákazníků v 
odlehlých oblastech.  Členské státy 
zabezpečí vysokou úroveň ochrany 
zákazníka, zejména s ohledem na 
průhlednost týkající se smluvních 
podmínek, obecných informací a 
mechanismů řešení sporů.  Členské státy 
zajistí, aby oprávněný zákazník byl 
schopen přejít bez problémů k jinému 
dodavateli.  Tato opatření musí 
zahrnovat opatření uvedená v příloze A, 
alespoň pokud jde o zákazníky v 
domácnostech.“

Or. en

(Doplnění nových prvků do odstavce 5 článku 3 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

V souvislosti s povinnostmi veřejné a univerzální služby je nezbytné se zaměřit na práva 
ohrožených spotřebitelů. Tato opatření již existují ve stávající směrnici, měla by však být 
posílena tím, že bude uznána energetická chudoba, a že budou plně prováděna pomocí 
harmonizace předpisů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c) V článku 3 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„5a. Členské státy přijmou v rámci 
národních akčních plánů odpovídající 
opatření na řešení energetické chudoby, 
aby se zajistilo reálné snížení počtu osob 
trpících energetickou chudobou, a o 
těchto opatřeních budou informovat 
Komisi. Členské státy mohou přijmout 
integrovaný přístup s cílem zajistit plnění 
povinností v rámci univerzálních a 
veřejných služeb. Tato opatření mohou 
zahrnovat zvláštní tarify pro ohrožené 
spotřebitele a jednotlivé domácnosti a 
budou zahrnovat zlepšení energetické 
účinnosti. Komise poskytne ukazatele, 
podle kterých se bude monitorovat dopad 
těchto opatření na energetickou chudobu. 
Tato opatření nesmí bránit otevření trhu 
ve smyslu článku 21.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce 5a článku 3 směrnice 2005/54/ES)

Odůvodnění

Energetická chudoba představuje ve Společenství stále větší problém. Je nezbytné zaujmout 
integrovaný přístup; významnou úlohu přitom hrají národní regulační orgány. Úkolem 
Komise je také monitorování pokroku, kterého v této oblasti členské státy dosáhly, a 
informovat o úspěšných opatřeních v členských státech při řešení problému energetické 
chudoby.

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d) V čl. 3 odst. 6 písm. a) se první 
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pododstavec nahrazuje tímto:
„a) podíl každého energetického zdroje 
na celkové skladbě zdrojů energie 
užitých dodavatelem za předchozí rok
jednotným a srozumitelným způsobem  v 
rámci členských států s cílem umožnit 
jednoduché srovnání;“

Or. en

(Stejné znění jako ve směrnici 2003/54/ES doplněné o slova „jednotným a srozumitelným 
způsobem  v rámci členských států s cílem umožnit jednoduché srovnání“)

Odůvodnění

Je nezbytné nabídnout zákazníkům jasné a lehce srozumitelné informace, aby byli schopni 
provést srovnání jednotlivých dodavatelů.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e) v čl. 3 odst. 6 se písmeno b) prvního 
pododstavce nahrazuje tímto:
„b) [...] veřejně dostupné informace o 
dopadech na životní prostředí, 
minimálně s údaji o emisích CO2 a o 
radioaktivním odpadu pocházejícím z 
vyrobené elektřiny, které se týkají 
celkové skladby zdrojů energie užitých 
dodavatelem za předchozí rok.“

Or. en

(Upravuje čl. 3 odst. 6 pododstavec 1 písmeno b) směrnice 2005/54/ES)

Odůvodnění

Ne všichni zákazníci mají přístup k internetu, proto by tyto informace měly být přiloženy k 
vyúčtování.



PR\707408CS.doc 19/70 PE402.516v01-00

CS

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f) V čl. 3 odst. 6 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Vnitrostátní regulační orgány přijmou 
nezbytná opatření, aby informace, které 
dodavatelé poskytnou svým zákazníkům 
podle tohoto článku, byly spolehlivé. 
Pravidla vztahující se na předkládání 
informací by měla být mezi členskými 
státy a příslušnými trhy harmonizována. 
Uplatňování pravidel bude monitorovat 
Agentura.“

Or. en

(Doplnění nových prvků v čl. 3 odst. 6 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Aby zákazníci mohli uplatňovat svá práva, pokud jde o skutečnou volbu, měl by jim být 
zajištěn přístup k údajům, které pomohou splnit cílů v oblasti sociální a v oblasti ochrany 
životního prostředí. Volba zákazníka by měla znamenat možnost provést srovnání. Způsob, 
jakým jsou údaje uváděny, by měl být mezi jednotlivými dodavateli elektřiny harmonizován. 
Budou údaje uváděny jednotně, zvýší se transparentnost a pro zákazníka bude snazší změnit 
dodavatele a vytvořit si na něj názor na základě dostatečného množství informací.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 g (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1g. V článku 3 se odstavec 7 nahrazuje 
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tímto:
„7. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření na dosažení cílů sociální a 
hospodářské soudržnosti a ochrany 
životního prostředí, která musí zajistit 
předcházení diskriminaci, zejména 
diskriminaci osob s nízkými příjmy, 
opatření na řízení energetické 
účinnosti/řízení poptávky a prostředky 
pro boj proti klimatickým změnám a 
zabezpečení dodávek.  K takovým 
opatřením může patřit zejména 
poskytování přiměřených 
hospodářských pobídek, popřípadě 
včetně využívání veškerých existujících 
vnitrostátních nástrojů a nástrojů 
Společenství, na údržbu a výstavbu 
potřebné infrastruktury sítí, včetně 
kapacit propojení.“

Or. en

(Změna čl. 3 odst. 7 směrnice 2005/54/ES, přičemž se  doplňují slova: „musí zajistit 
předcházení diskriminaci, zejména diskriminaci osob s nízkými příjmy“)

Odůvodnění

Mnoho spotřebitelů je v současně době diskriminováno, zejména spotřebitelé, kteří mají nízké 
příjmy nebo obývají určité zeměpisné oblasti.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 h (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1h) V článku 3 se za odstavec 7 vkládá 
nový odstavec, který zní:
„7a. S cílem prosazovat energetickou 
účinnost a podporovat snižování 
energetické chudoby uloží vnitrostátní 
regulační orgány dodavatelům elektřiny, 
aby zavedli vzorce výpočtu cen, které 
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zahrnují rostoucí tarifní pásma, kde cena 
stoupá u vyšší spotřeby. Vnitrostátní 
regulační orgány zajistí, aby část spotřeby, 
na kterou se vztahuje nižší cena, 
odpovídala běžné spotřebě domácnosti s 
nízkými příjmy.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce 7a v článku 3 směrnice 2005/54/ES)

Odůvodnění

Tento tarifní model by obrátil stávající cenový model vzhůru nohama. V době, kdy usilujeme o 
snížení spotřeby energie, poskytuje stávající model tím vyšší cenová zvýhodnění, čím více 
energie zákazník spotřebovává. Tento model by měl být neutrální z hlediska ceny pro 
elektroenergetické společnosti, měl by však poskytovat pobídky v oblasti energetické 
účinnosti. Výhody tohoto modelu se projeví, jakmile se zavedou inteligentní měřidla.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 i (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 3 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1i) V článku 3 se za odstavec 9 vkládá 
nový odstavec, který zní:
„9a) Podaří-li se dokázat, že 
elektroenergetické společnosti přesunuly 
náklady na pořízení osvědčení systému 
obchodování s emisemi na spotřebitele, 
kdy tato osvědčení byla poskytnuta 
bezplatně, mohou členské státy požadovat 
od těchto společností náhradu 
prostřednictvím dodatečných daní. Výnosy 
by měly být využity k prosazování 
energetické účinnosti v zemích, které tyto 
daně vybírají.

Or. en



PE402.516v01-00 22/70 PR\707408CS.doc

CS

(Doplnění nového odstavce 9a v článku 3 směrnice 2005/54/ES)

Odůvodnění

Mnoha společnostem přinesl systém obchodování s emisemi závratné zisky v případě, kdy 
osvědčení systému o obchodování s emise bylo uděleno bezplatně. Přesto tyto společnosti 
převedly nominální náklady na pořízení těchto osvědčení na spotřebitele. 

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10. Komise nejpozději jeden rok od vstupu 
této směrnice v platnost přijme obecné 
zásady k provádění tohoto článku  Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b 
odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

Opatření by mělo být závazné a je třeba se přičinit o to, aby pokyny byly přijaty co nejdříve.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 - bod 3
Směrnice 2003/54/ES
Článek 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy mezi sebou vzájemně 
spolupracují za účelem integrace svých 
vnitrostátních trhů přinejmenším na 

5a. Členské státy a vnitrostátní regulační 
orgány mezi sebou vzájemně spolupracují 
za účelem integrace svých vnitrostátních 
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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 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

trhů přinejmenším na regionální úrovni. 
Členské státy zejména podporují 
spolupráci provozovatelů sítí na regionální 
úrovni s cílem vytvořit konkurenční 
evropský trh, a zasazují se o harmonizaci 
svých právních a regulačních rámců.
Zeměpisná oblast, na niž se regionální 
spolupráce vztahuje, musí být v souladu 
s tím, jak regiony vymezuje Komise 
v souladu s čl. 2h odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o 
podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou.“

Or. en

Odůvodnění

Regionální spolupráce by mohla napomoci integraci trhu a vytvořit konkurenceschopný 
evropský trh. Aby se zajistilo, že regionální spolupráce povede ke srovnatelnému a skutečně
celoevropskému trhu, měly by regionální spolupráci požadovat také regulační orgány, 
provozovatelé přenosových soustav a ACER. ACER by měla mít také pravomoc dávat vhodná 
doporučení na podporu integrace trhu. Jakékoli kroky ve prospěch regionálních trhů nesmí 
být prováděny samostatně a pro tyto trhy musí existovat jasný regulační rámec, jinak hrozí 
nebezpečí, že v právní úpravě vznikne mezera.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 5a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 5a se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„Agentura spolupracuje s vnitrostátními 
regulačními orgány a oddělenými 
provozovateli přenosových soustav (v 
souladu s kapitolou IV této směrnice), aby 
se zajistilo sbližování regulačních rámců 
mezi regiony s cílem vytvořit konkurenční 
evropský trh. Pokud se agentura domnívá, 
že k této spolupráci jsou zapotřebí závazná 
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pravidla, předloží příslušná doporučení. V 
rámci regionálních trhů se Agentura 
stává odpovědným regulačním orgánem.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce v článku 5a směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Viz odůvodnění k předchozímu pozměňovacímu návrhu. 

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ia) příspěvku členských států ke splnění 
cíle získávat do roku 2020 20 % energie z 
obnovitelných zdrojů;“

Or. en

(Doplnění nového písmene v čl. 6 odst. 2 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Členské státy musí zohlednit své povinnosti s ohledem na závazek získávat 20% energie z 
obnovitelných zdrojů, který přijala Rada ve svých závěrech z jednání ve dnech 8.–9. března 
2007 v rámci hodnocení nových výrobních kapacit. Tento závazek se může v průběhu 
legislativního procesu změnit.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 6 – odst. 2 – písm. i b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ib) potřeby výrobců zohlednit systém 
obchodování s emisemi.“

Or. en

(Doplnění nového písmene v čl. 6 odst. 2 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Členské státy musí při hodnocení nové výrobní kapacity zohlednit dopad systému EU pro 
obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. V článku 7 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto: 
"5. Členské státy určí orgán nebo 
veřejnoprávní nebo soukromoprávní 
subjekt, který není závislý na oblasti 
výroby, přenosu a distribuce elektřiny, 
jímž může být vnitrostátní regulační 
orgán uvedený v čl. 22a odst. 1, který 
bude příslušný pro organizaci, sledování 
a kontrolu výběrového řízení uvedeného 
v odstavcích 1 až 4. ... Tento orgán 
nebo subjekt přijme veškerá nezbytná 
opatření, aby zabezpečil důvěrnost 
informací obsažených v nabídkách.

Or. en

(Změna čl. 7 odst. 5 (směrnice 2005/54 ES), při níž se vypouští: „Je-li provozovatel přenosové 
soustavy zcela nezávislý na ostatních činnostech nesouvisejících s přenosovou soustavou, 
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pokud jde o vlastnictví, může být určen subjektem příslušný pro organizaci, sledování a 
kontrolu výběrového řízení.“)

Odůvodnění

Mělo by to být úkolem vnitrostátních regulačních orgánů, a ne provozovatelů přenosových 
soustav.

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou povolit odchylky 
od odst. 1 písm. b) a c) do [datum 
provedení do vnitrostátního práva plus 
dva roky] za podmínky, že provozovatelé 
přenosové soustavy nejsou součástí 
vertikálně integrovaného podniku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V systému s naprostým oddělením vlastnictví ztrácí toto ustanovení smysl.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Má se za to, že povinnost stanovená 
v odst. 1 písm. a) je splněna v situaci, kdy 
několik podniků, které vlastní přenosové 
soustavy, vytvořilo společný podnik, který 
působí jako provozovatel přenosové 
soustavy v několika členských státech pro 
dotčené přenosové soustavy. Součástí 

5. Má se za to, že povinnost stanovená 
v odst. 1 písm. a) je splněna v situaci, kdy 
několik podniků, které vlastní přenosové 
soustavy, vytvořilo společný podnik, který 
působí jako provozovatel přenosové 
soustavy v několika členských státech pro 
dotčené přenosové soustavy. Součástí 
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společného podniku nesmí být žádný jiný 
podnik, pokud nebyl schválen podle článku 
10 jako nezávislý provozovatel soustavy.

společného podniku nesmí být žádný jiný 
podnik, pokud není plně v souladu s tímto 
článkem.

Or. en

Odůvodnění

Žádnému podniku, u něhož není vlastnictví zcela odděleno, by nemělo být povoleno 
vystupovat jako provozovatel přenosové soustavy.   

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 8 b – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Komise přijme obecné zásady, které 
podrobně stanoví postup pro uplatňování 
odstavců 6 až 9. Toto opatření, jehož 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 
3.“

13. Komise přijme nejpozději jeden rok po 
vstupu směrnice v platnost pokyny, které 
podrobně stanoví postup pro uplatňování 
odstavců 6 až 9 Toto opatření, jehož 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 
3.“

Or. en

Odůvodnění

Opatření by mělo být závazné a je třeba se přičinit, aby pokyny byly přijaty co nejdříve.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„a) zajišťuje dlouhodobou schopnost 
soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku 
po přenosu elektřiny, hospodárně a s 
náležitým ohledem na životní prostředí 
provozuje, udržuje a rozvíjí bezpečné, 
spolehlivé a účinné přenosové soustavy a 
podporuje energetickou účinnost a výzkum 
a inovace, především z hlediska zajištění 
průniku energie z obnovitelných zdrojů na 
trh a rozšíření nízkouhlíkové technologie;“

„a) zajišťuje dlouhodobou schopnost 
soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku 
po přenosu elektřiny, hospodárně a s 
náležitým ohledem na životní prostředí 
provozuje, udržuje a rozvíjí bezpečné, 
spolehlivé a účinné přenosové soustavy a 
podporuje energetickou účinnost a výzkum 
a inovace, především z hlediska zajištění 
průniku energie z obnovitelných zdrojů na 
trh a rozšíření nízkouhlíkové technologie;“
Činnosti ve prospěch vytvoření 
inteligentních sítí během následujících 10 
let budou stanoveny v rámci postupného 
pracovního plánu a projednány s 
vnitrostátními regulačními orgány a 
agenturou. Při rozvoji sítě odpovídá 
nezávislý provozovatel soustavy za 
plánování (včetně povolovacího řízení) 
a výstavbu nové infrastruktury a její 
uvedení do provozu.  

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření inteligentní sítě bude přispívat k odpovědnému chování s ohledem na ochranu 
životního prostředí a zlepší možnost spotřebitele pozitivně ovlivňovat trh. Je třeba jasně 
vymezit odpovědnosti, aby si každý účastník vědom toho, jaké povinnosti se na něj vztahují.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V článku 9 se písmeno d) nahrazuje 
tímto: 
„d) poskytuje dostatečné informace 
provozovateli jakékoli jiné soustavy, s 
níž je jeho soustava propojena, aby 
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zajistil bezpečný a efektivní provoz [...]“

Or. en

(Stejné znění jako v čl. 9 písm. c) směrnice 2003/54/ES, přičemž se vypouští slova 
„koordinovaný rozvoj a interoperabilitu propojené soustavy“.)

Odůvodnění

Abychom mohli rozvíjet společný evropský trh, je třeba stanovit společné normy.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 9 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) V článku 9 se doplňuje nové 
písmeno, které zní: 
„fa) vybírá poplatky za přetížení a platby 
podle vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav 
v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 
1228/2003, poskytuje přístup třetím 
stranám a organizačně jej zajišťuje; a 
poskytuje vysvětlení s uvedením 
patřičných důvodů, pokud je přístup 
zamítnut; poskytování přístupu sledují 
vnitrostátní regulační orgány; při výkonu 
svých úkolů podle tohoto článku přihlíží 
provozovatel přenosové soustavy 
přednostně k přínosům pro region, v němž 
působí.“

Or. en

(Doplnění nového písmene v článku 9 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí podrobnosti o činnostech, které musí provozovatelé 
přenosových soustav provádět; je však také nutné zajistit, aby důvody pro odmítnutí 
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poskytnout přístup byly sdělovány transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se

Nezávislí provozovatelé soustavy 

1. Pokud v době vstupu této směrnice 
v platnost náleží přenosová soustava 
vertikálně integrovanému podniku, 
mohou členské státy přiznat odchylky od 
čl. 8 odst. 1 za podmínky, že členský stát 
na návrh vlastníka přenosové soustavy 
určí nezávislého provozovatele soustavy a 
že Komise toto určení schválí. Vertikálně 
integrovaným podnikům, které vlastní 
přenosovou soustavu, nesmí být v žádném 
případě bráněno přijmout kroky 
k dosažení souladu s čl. 8 odst. 1.

2. Členský stát může nezávislého 
provozovatele soustavy schválit a určit, 
pouze pokud:

a) uchazeč prokázal, že splňuje 
požadavky čl. 8 odst. 1 písm. b) až d);

b) uchazeč prokázal, že má pro provádění 
úkolů podle článku 9 k dispozici potřebné 
finanční, technické a lidské zdroje;

c) uchazeč se zavázal dodržovat desetiletý 
plán rozvoje sítě navržený regulačním 
orgánem;

d) vlastník přenosové soustavy prokázal 
schopnost dostát svým povinnostem podle 
odstavce 6. Za tímto účelem musí 
poskytnout všechny návrhy smluvních 
ujednání s ucházejícím se podnikem i 
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s jakýmkoli dalším relevantním 
subjektem;

e) uchazeč prokázal schopnost dostát svým 
povinnostem vyplývajícím z nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1228/2003 ze dne 26. června 2003 
o podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou, včetně 
spolupráce provozovatelů přenosové 
soustavy na evropské i regionální úrovni.

3. Podniky, které byly certifikovány 
regulačním orgánem jako podniky 
splňující požadavky článku 8a a čl. 10 
odst. 2, členské státy schválí a určí jako 
nezávislé provozovatele soustavy. Použije 
se certifikační postup podle článku 8b.

4. Pokud Komise přijala rozhodnutí 
postupem podle článku 8b a shledá, že 
regulační orgán do dvou měsíců 
nenaplnil její rozhodnutí, určí do šesti 
měsíců na návrh Agentury pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů a poté, 
co se seznámí se stanovisky vlastníka 
přenosové soustavy a provozovatele 
přenosové soustavy, nezávislého 
provozovatele soustavy na dobu pěti let. 
Vlastník přenosové soustavy může 
regulačnímu orgánu postupem podle 
čl. 10 odst. 1 kdykoli navrhnout určení 
nového nezávislého provozovatele 
soustavy.

5. Každý nezávislý provozovatel soustavy 
odpovídá za udělování a správu přístupu 
třetích osob, včetně vybírání přístupových 
poplatků, poplatků za přetížení a plateb 
podle vyrovnávacího mechanismu mezi 
provozovateli přenosových soustav 
v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 
1228/2003, jakož i za provoz, údržbu a 
rozvoj přenosové soustavy a za 
zabezpečení dlouhodobé schopnosti 
soustavy uspokojovat přiměřenou 
poptávku prostřednictvím plánování 
investic. Při rozvoji sítě odpovídá 
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nezávislý provozovatel soustavy za 
plánování (včetně povolovacího řízení) 
a výstavbu nové infrastruktury a její 
uvedení do provozu. Pro tento účel 
působí jako provozovatel přenosové 
soustavy v souladu s touto kapitolou. 
Vlastníci přenosové soustavy nesmějí 
odpovídat za udělování a správu přístupu 
třetích osob ani za plánování investic.

6. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, pak vlastník přenosové soustavy

a) poskytne nezávislému provozovateli 
soustavy veškerou náležitou součinnost 
a podporu pro účely plnění jeho úkolů, 
zejména včetně všech náležitých 
informací;

b) financuje investice, o nichž rozhodne 
nezávislý provozovatel soustavy a které 
schválí regulační orgán, nebo poskytne 
souhlas s financováním ze strany 
kterékoli zúčastněné osoby včetně 
nezávislého provozovatele soustavy.
Příslušná finanční ujednání podléhají 
souhlasu regulačního orgánu. Před 
udělením tohoto souhlasu konzultuje 
regulační orgán s vlastníkem majetku 
a s ostatními zúčastněnými osobami;

c) zajistí krytí odpovědnosti ve vztahu 
k majetku tvořícímu síť, s výjimkou 
odpovědnosti vztahující se k úkolům 
nezávislého provozovatele soustavy;

d) poskytne záruky k usnadnění 
financování jakéhokoli rozšiřování sítě, 
s výjimkou investic, u nichž podle 
odstavce b) poskytl souhlas 
s financováním ze strany kterékoli 
zúčastněné osoby včetně nezávislého 
provozovatele soustavy.

7. V úzké spolupráci s regulačním 
orgánem se příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu pro hospodářskou soutěž udělí 
veškeré náležité pravomoci pro účinné 
sledování plnění povinností, které 
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vlastníkovi přenosové soustavy vyplývají 
z odstavce 6.

Or. en

Odůvodnění

Model nezávislého provozovatele soustavy je spojen s přílišnou byrokracií a nákladnou 
regulační kontrolou. Není tedy životaschopnou alternativou k plnému oddělení vlastnictví. 
Kromě plného oddělení vlastnictví bude zpravodajka uvažovat i o jiných modelech, které 
poskytnou jistotu subjektům, které vstupují na trh, zajistí, že nedojde ke střetu zájmů a budou 
stejně účinné jako model odděleného vlastnictví.

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a vypouští se 

Oddělení vlastníků přenosové soustavy 

1. Byl-li určen nezávislý provozovatel 
soustavy, musí vlastníci přenosové 
soustavy, kteří jsou součástí vertikálně 
integrovaných podniků, být nezávislí, 
přinejmenším pokud jde o právní formu, 
organizaci a rozhodování, na ostatních 
činnostech, které nesouvisejí s přenosem.

2. Pro zajištění nezávislosti vlastníka 
přenosové soustavy podle odstavce 1 platí 
tato minimální kritéria:

a) osoby odpovědné za řízení 
vlastníka přenosové soustavy nesmějí mít 
účast na těch podnikových strukturách 
integrovaného elektroenergetického 
podniku, které přímo či nepřímo 
odpovídají za každodenní provoz výroby, 
distribuce a dodávek elektřiny;

b) je třeba přijmout vhodná opatření 



PE402.516v01-00 34/70 PR\707408CS.doc

CS

zajišťující, aby byly brány v úvahu 
odborné zájmy osob odpovídajících za 
řízení vlastníka přenosové soustavy, a to 
způsobem, jímž je zajištěno, že jsou 
schopny jednat nezávisle; 

c) vlastník přenosové soustavy stanoví 
program shody, který stanoví opatření 
přijímaná za účelem vyloučení 
diskriminačního chování, a zajistí 
dostatečné sledování plnění programu. 
Program stanoví konkrétní povinnosti 
zaměstnanců vedoucí ke splnění tohoto 
cíle. Osoba nebo subjekt pověřený 
sledováním programu shody předkládá 
regulačnímu orgánu výroční zprávu 
s popisem přijatých opatření, která se 
zveřejňuje.

3. Komise může přijmout obecné zásady 
k zajištění úplného a účinného 
dodržování odstavce 2 tohoto článku ze 
strany vlastníka přenosové soustavy. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 27b odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k předchozímu pozměňovacímu návrhu.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto: 
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„2. Dispečink výrobních zařízení a 
rozhodování o využití propojovacích 
vedení se provádí na základě kritérií, 
která schvaluje vnitrostátní regulační 
orgán a která musí být objektivní a 
veřejně přístupná a musí být 
uplatňována nediskriminačním 
způsobem, aby bylo zajištěno řádné 
fungování vnitřního trhu s elektřinou. 
Přihlíží se k ekonomické prioritě 
elektřiny z dostupných výrobních 
zařízení nebo přenosů z propojovacích 
vedení, jakož i k technickým omezením 
soustavy.“

Or. en

(Stejné znění jako v čl. 11 odst. 2 směrnice 2003/54/ES; ve stávajícím textu je provedeno 
několik změn)

Odůvodnění

Nezávislé vnitrostátní regulační orgány mají oproti vládám členských států lepší východisko 
pro to, aby byly objektivní.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b) V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto: 
„3. Vnitrostátní regulační orgán uloží
provozovateli, aby při dispečinku 
výrobních zařízení dával přednost 
výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie nebo odpad 
nebo zdroje vyrábějící současně teplo a 
elektřinu, s výjimkou případů, kdy by 
mohlo dojít k nesplnění technických 
požadavků na vyrovnávání nebo by byla 
ohrožena bezpečnost a spolehlivost sítě.“
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Or. en

(Stejné znění jako v čl. 11 odst. 3 směrnice 2003/54/ES; ve stávajícím textu je provedeno 
několik změn)

Odůvodnění

Obnovitelné zdroje energie musí mít prioritní přístup k síti, pokud s tím ovšem nejsou spojeny 
technické problémy v souvislosti s vyrovnáváním kapacity. Členské státy tak budou moci 
dosáhnout svých cílů v oblasti obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8c) V článku 11 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto: 
„5. Členské státy mohou prostřednictvím 
svých vnitrostátních orgánů požadovat, 
aby provozovatelé přenosové soustavy 
dodržovali minimální normy údržby a 
rozvoje přenosové soustavy, včetně 
propojovací kapacity. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly mít široké 
pravomoci, aby se zajistilo, že v jejich 
činnosti bude náležitě brán ohled na 
evropské spotřebitele.“

Or. en

(Stejné znění jako v čl. 11 odst. 5 směrnice 2003/54/ES, ve stávajícím textu je provedeno 
několik změn)

Odůvodnění

Při přijímání rozhodnutí o provedení údržby musí být prioritou ochrana spotřebitele, aby 
nedocházelo k žádným negativním dopadům na koncové uživatele. V současné době nemá 
řada vnitrostátních regulačních orgánů takové pravomoci, aby mohly brát v úvahu zájmy 
evropských spotřebitelů, takže veškerá rozhodnutí jsou přijímána pouze s ohledem na 
spotřebitele v daném státě. To se však musí změnit, pokud má být vytvořen skutečně evropský 
trh.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) v článku 14 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto: 
„1. Provozovatel distribuční soustavy 
odpovídá za dlouhodobé zajištění 
schopnosti soustavy uspokojovat 
přiměřenou poptávku po distribuci 
elektřiny, hospodárný provoz, údržbu a 
rozvoj bezpečné, spolehlivé a účinné
distribuční soustavy elektřiny ve své 
oblasti s náležitým ohledem na životní 
prostředí a podporu energetické 
účinnosti.

Or. en

(Stejné znění jako v čl. 14 odst. 1 směrnice 2003/54/ES; ve stávajícím textu je provedeno 
několik změn)

Odůvodnění

Pokud jde o plnění kritérií stanovených výše, měl by mít provozovatel distribuční soustavy 
stejné povinnosti jako provozovatel přenosové soustavy. 

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b) Čl. 14 odst. 4 se nahrazuje tímto: 
„4. Členský stát uloží provozovateli 
distribuční soustavy, aby při dispečinku 
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výrobních zařízení dával přednost 
zařízením využívajícím obnovitelné 
zdroje energie nebo odpad nebo 
zařízením vyrábějícím současně 
elektřinu i teplo, s výjimkou případů, kdy 
by mohlo dojít k nesplnění technických 
požadavků na vyrovnávání  nebo by byla 
ohrožena bezpečnost a spolehlivost sítě.“

Or. en

(Stejné znění jako v čl. 14 odst. 4 směrnice 2003/54/ES, ve stávajícím textu je provedeno 
několik změn)

Odůvodnění

Obnovitelné zdroje energie musí mít prioritní přístup k síti, pokud s tím ovšem nejsou spojeny 
technické problémy v souvislosti s vyrovnáváním kapacity. Členské státy tak budou moci 
dosáhnout svých cílů v oblasti obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9c) V článku 14 se za odstavec 4 vkládá 
nový odstavec, který zní: 
„4a. Členské státy se dále zaváží, že do 
deseti let po vstupu této směrnice 
v platnost budou zavedena inteligentní 
měřidla a sítě, což bude povinností 
společností, které zajišťují distribuci 
elektřiny. Vnitrostátní regulační orgány 
stanoví průběžný program s cílem zajistit 
splnění tohoto ustanovení ve stanovené 
lhůtě.

Or. en
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(Doplnění nového odstavce 4a v článku 14 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Evropská unie by měla členské státy podnítit k tomu, aby ve stanovené lhůtě zavedly 
inteligentní měřidla a sítě; z dostupných informací plyne, že spotřebitelé si budou mnohem 
lépe uvědomovat otázky spojené s energií, pokud budou mít více informací o své osobní 
spotřebě energie v reálném čase. To povede k úsporám energie.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 d (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 14 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9d) V článku 14 se za odstavec 4 vkládá 
nový odstavec, který zní: 
„4b. Členské státy podněcují 
k modernizaci distribučních sítí, které 
musí být budovány tak, aby vznikala 
motivace k decentralizované výrobě a byla 
zajištěna energetická účinnost.“

Or. en

(Doplnění nového odstavce 4b v článku 14 směrnice 2003/54/ES)

Odůvodnění

Členské státy by měly více podporovat zejména kombinovanou výrobu tepla a elektrické 
energie.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li provozovatel distribuční soustavy 
součástí vertikálně integrovaného podniku, 

3. Je-li provozovatel distribuční soustavy 
součástí vertikálně integrovaného podniku, 
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zajistí členské státy sledování činností 
provozovatele distribuční soustavy, aby 
nemohl svoji vertikální integraci využívat 
k narušování hospodářské soutěže. 
Vertikálně integrovaní provozovatelé 
distribuční soustavy zejména nesmějí ve 
svých sděleních a v rámci péče o obchodní 
značku uvádět v omyl, pokud jde 
o oddělenou totožnost dodavatelské divize 
vertikálně integrovaného podniku.

zajistí vnitrostátní regulační orgány
sledování činností provozovatele 
distribuční soustavy, aby nemohl svoji 
vertikální integraci využívat k narušování 
hospodářské soutěže. Vertikálně 
integrovaní provozovatelé distribuční 
soustavy zejména nesmějí ve svých 
sděleních a v rámci péče o obchodní 
značku uvádět v omyl, pokud jde 
o oddělenou totožnost dodavatelské divize 
vertikálně integrovaného podniku.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna nezávislost provozovatelů distribučních soustav, měly by mít vnitrostátní 
regulační orgány povinnost dohlížet na to, zda jsou dodržována ustanovení o oddělení 
vlastnictví týkající se těchto provozovatelů.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout obecné zásady 
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. 27b odst. 3.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

O této věci by neměla rozhodovat Komise v rámci komitologie, ale měla by podléhat 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22a – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3a. Za účelem zajištění úplného 
dodržování ustanovení odstavců 1 a 2 ze 
strany vnitrostátních regulačních orgánů 
přijme Komise minimální standardy 
transparentnosti a odpovědnosti 
vnitrostátních regulačních orgánů formou 
pokynů. Tato opatření, jejichž předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice jejím doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 27b odst. 3.“ 

Or. en

Odůvodnění

Aby došlo ke skutečnému otevření vnitřního trhu s elektřinou, musí pro vnitrostátní regulační 
orgány platit určité minimální standardy transparentnosti a odpovědnosti, které jim umožní 
trh s elektřinou účinně monitorovat. 

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných soustav, podpora 
energetické účinnosti, adekvátnosti 

d) zajištění rozvoje bezpečných, 
spolehlivých a účinných síťových soustav
při nejnižších možných nákladech pro 
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soustavy a výzkumu a inovací zaměřených 
na uspokojení poptávky a rozvoj 
inovačních obnovitelných a 
nízkouhlíkových technologií, a to jak 
v krátkodobém, tak dlouhodobém 
horizontu;

spotřebitele, podpora adekvátnosti 
soustavy při současném zajištění
energetické účinnosti a začlenění velkých 
i drobných zařízení pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů a distribuovanou 
výrobu do přenosových a distribučních 
sítí;

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by neměly mít žádný vliv na portfolio energetických zdrojů 
v členských státech. Tuto otázku je třeba řešit v rámci subsidiarity.

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) spolupracovat na přeshraničních 
otázkách s regulačním orgánem nebo 
orgány příslušných členských států;

b) spolupracovat na přeshraničních 
otázkách s regulačním orgánem nebo 
orgány příslušných členských států a 
s agenturou;

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistila transparentnost, rovné zacházení a dostatečná výše investic, měla by agentura 
být zapojena do všech přeshraničních činností. Neměli bychom dovolit, aby v právní úpravě 
vznikla mezera, pokud jde o přeshraniční a regionální trhy.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zabezpečit, aby nedocházelo k žádným 
vzájemným subvencím mezi přenosovými, 
distribučními a dodavatelskými činnostmi;

e) zabezpečit, aby nedocházelo k žádným 
vzájemným subvencím mezi přenosovými, 
distribučními a dodavatelskými činnostmi, 
a aby přenosové a distribuční sazby byly 
stanoveny v dostatečném předstihu před 
začátkem období, v němž budou 
uplatňovány;

Or. en

Odůvodnění

Pro rozvoj vnitřního trhu s elektřinou má zásadní význam efektivní plánování investic a 
vnitrostátní regulační orgány musí být schopny zajistit, že sazby budou stanovovány 
v dostatečném předstihu, aby se toto plánování usnadnilo.  

Pozměňovací návrh 52

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přezkoumávat investiční plány 
provozovatelů přenosové soustavy a 
posuzovat ve své výroční zprávě investiční 
plán provozovatelů přenosové soustavy, 
pokud je o jeho soulad s celoevropským 
desetiletým plánem rozvoje sítí uvedeným 
v čl. 2c odst. 1 nařízení (ES) č. 1228/2003;

f) přezkoumávat investiční plány 
provozovatelů přenosové soustavy a 
posuzovat ve své výroční zprávě investiční 
plán provozovatelů přenosové soustavy, 
pokud je o jeho soulad s celoevropským 
desetiletým plánem rozvoje sítí uvedeným 
v čl. 2c odst. 1 nařízení (ES) č. 1228/2003;
desetiletý investiční plán zajišťuje, aby 
kvalita a počet pracovních sil dostačovaly 
ke slnění povinnosti poskytovat služby; při 
nesplnění desetiletého investičního plánu 
jsou uloženy přiměřené sankce podle 
pokynů vydaných agenturou; 

Or. en
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Odůvodnění

Regulační orgány musí odpovídat za to, aby desetiletý investiční plán obsahoval ustanovení, 
kterými bude zajištěno, že pracovní síla bude schopna plnit veškeré povinnosti veřejné služby
stanovené touto směrnicí. Pokud by elektroenergetické podniky neplnily povinnosti, které pro 
ně vyplývají z této směrnice, musí existovat účinné, přiměřené a odrazující sankce.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 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 nebo schvalovat normy a
požadavky na kvalitu služeb a dodávek a
přezkoumávat výsledky z hlediska kvality 
služeb a dodávek, jakož i pravidla pro 
bezpečnost a spolehlivost sítě;

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zaručeno plnění povinností veřejné služby, musí být regulační orgány schopny 
sledovat kvalitu poskytovaných služeb i bezpečnost a spolehlivost sítí. 

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 - písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ia) sledovat výskyt restriktivní smluvních 
podmínek, včetně doložek o výlučnosti, 
které mohou omezit možnost volby 
zákazníků mimo domácnosti, pokud jde 
o současné uzavření smluv s více 
dodavateli; vnitrostátní regulační orgán 
případně informuje o této praxi 
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vnitrostátní orgány pro hospodářskou 
soutěž;

Or. en

Odůvodnění

Na vnitřním trhu se bude lépe rozvíjet hospodářská soutěž, pokud budou mít zákazníci mimo 
domácnosti možnost zvolit si své dodavatele a nebudou omezováni žádnými doložkami 
o výlučnosti. 

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ib) respektovat smluvní svobodu, pokud 
jde o dlouhodobé smlouvy, a zaručit 
možnost uzavírat smlouvy o využívání 
majetku, pokud jsou tyto smlouvy 
v souladu s platnými právními předpisy 
EU.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vytvářet novou kapacitu, zejména u nových subjektů na trhu. Pro zajištění části 
prostředků k financování těchto investic jsou patrně nezbytné dlouhodobé smlouvy se 
zákazníky s pevnou minimální hladinou odběru. Někteří velcí odběratelé by měli mít možnost 
uzavírat dlouhodobé, předvídatelné smlouvy o odběru elektrické energie, aby si mohli 
zachovat konkurenceschopnost s jinými oblastmi, kde jsou tyto smlouvy možné. 

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. j
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) sledovat dobu, jakou podniky zabývající 
se přenosem a distribucí potřebují na 
provedení připojení a oprav;

j) sledovat dobu, jakou podniky zabývající 
se přenosem a distribucí potřebují na 
provedení připojení a oprav, a ukládat 
sankce v souladu s pokyny vydanými 
agenturou, pokud tyto zásahy trvají 
bezdůvodně dlouho.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by elektroenergetické podniky neplnily povinnosti, které pro ně vyplývají z této 
směrnice, musí existovat účinné, přiměřené a odrazující sankce.

Pozměňovací návrh 57

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby byli spotřebitelé řádně ochráněni, je třeba zajistit dodržování ustanovení uvedených 
v příloze A a stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce proti elektroenergetickým 
podnikům, které by neplnily povinnosti stanovené touto směrnicí.
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Pozměňovací návrh 58

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

l) zveřejňovat alespoň jednou ročně 
doporučení a rozhodnutí o souladu 
dodavatelských sazeb s článkem 3 s cílem 
zrušit ke dni provedení této směrnice 
všeobecné regulované ceny u koncového 
uživatele, které jsou nižší než tržní ceny 
prodávané elektřiny; v případě nesplnění 
této povinnosti je třeba stanovit přiměřené 
sankce;

Or. en

Odůvodnění

Aby se napomohlo rozvoji vnitřního trhu, je třeba odstranit regulované sazby, které jsou pod 
tržní cenou, a otevřít tak trh. Musí být stanoveny účinné, přiměřené a odrazující sankce proti 
elektroenergetickým podnikům, které by tuto povinnost nesplnily.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„la) informovat vnitrostátní orgány pro 
hospodářskou soutěž a Komisi o 
členských státech, v nichž jsou regulované 
sazby nižší než tržní cena;“

Or. en

Odůvodnění

Aby se napomohlo rozvoji vnitřního trhu, je třeba odstranit regulované sazby, které jsou pod 
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tržní cenou, a otevřít tak trh. Musí být stanoveny účinné, přiměřené a odrazující sankce proti 
elektroenergetickým podnikům, které by tuto povinnost nesplnily.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„oa) stanovovat nebo schvalovat sazby za 
přístup k sítím a zveřejňovat metody 
používané ke stanovení těchto tarifů.“

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistil rovný přístup všech subjektů na trh s elektrickou energií, musí být vnitrostátní 
regulační orgány oprávněny stanovovat nebo schvalovat tarify. Metody používané ke 
stanovení těchto tarifů musí být transparentní a musí být zveřejněny v souladu s odstavcem 4.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ob) stanovit na nekonkurenceschopných 
trzích po omezenou dobu cenový limit s 
cílem ochránit zákazníky před 
zneužíváním tržního postavení; cenový 
limit musí být dostatečně vysoký, aby 
nebránil novým subjektům vstoupit na trh 
a stávajícím subjektům rozrůstat se;“ 

Or. en
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Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány musí mít možnost stanovit cenový limit v případě příliš silného 
tržního postavení určitého subjektu. Tento limit však musí být dostatečně vysoký, aby 
neodrazoval nové subjekty od vstupu na trh, nebránil stávajícím subjektům v expanzi a 
neomezoval rozvoj vnitřního trhu s elektřinou.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„oa) spolu s příslušnými orgány 
odpovědnými za plánování vypracovávat 
pokyny ohledně postupu udělování časově 
omezených licencí, aby se podpořil vstup 
nových výrobních a obchodních subjektů;  
tyto pokyny schvaluje agentura s cílem 
zajistit minimální úroveň harmonizace 
v plánování mezi členskými státy;“

Or. en

Odůvodnění

Řada nových subjektů naráží při vstupu na trh výroby a obchodu s energií na obtíže.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 1 – písm. o d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„od) zajišťovat transparentnost změn 
velkoobchodních cen.“

Or. en
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Odůvodnění

Aby měli všichni účastníci trhu rovné podmínky, musí být k dispozici informace o veškerých 
změnách velkoobchodních cen.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 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 s elektřinou 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 virtuálních 
elektráren;

b) provádět ve spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro hospodářskou soutěž šetření 
zaměřená na fungování trhů s elektřinou 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 virtuálních 
elektráren; uložit povinnost postupně 
uvolňovat výrobní kapacity při reálných 
nákladech, aby do roku 2020 nemohl 
žádný jednotlivý podnik ovládat více než 
20 % určitého trhu, a zajistit tak vytvoření 
trhu EU, na němž bude probíhat skutečná 
hospodářská soutěž; příslušný trh vymezí 
Komise;

Or. en

Odůvodnění

Aby se dosáhlo toho, že na konkrétním trhu nebude mít žádný podnik nebo podniky 
dominantní postavení, měly by být regulační orgány oprávněny omezit tržní podíl každého 
jednotlivého elektroenergetického podniku na maximálně 20 %. Toto opatření otevře trhy 
v členských státech, zejména trhy, na nichž dominují velké společnosti, které se v několika 
případech dopustily zneužití svého postavení, a zajistí jiným subjektům přístup na trh za 
rovných podmínek. Čím integrovanější bude trh, tím větší bude jeho zeměpisný rozsah. To 
znamená, že díky zvýšení integrovanosti trhu toto ustanovení umožní, aby se společnosti 
rozrůstaly.
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Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vyžadovat od elektroenergetických 
podniků jakékoli informace, jež jsou 
důležité pro plnění jeho úkolů;

c) získávat od elektroenergetických 
podniků jakékoli informace, jež jsou 
důležité pro plnění jeho úkolů, včetně 
důvodů pro odmítnutí poskytnout přístup 
třetí straně a veškerých informací 
o opatřeních vedoucích k posílení sítě; 
regulační orgán by měl případně 
spolupracovat s orgány pro regulaci 
finančních trhů; 

Or. en

Odůvodnění

Aby vnitrostátní regulační orgány mohly sledovat fungování trhu s elektřinou, měly by být 
schopny získávat od elektroenergetických podniků veškeré potřebné informace.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Pokud by elektroenergetické podniky neplnily povinnosti, které pro ně vyplývají z této 
směrnice, musí existovat účinné, přiměřené a odrazující sankce.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci. Tyto 
sazby musí umožňovat provádění 
nezbytných investic do sítí tak, aby díky 
těmto investicím bylo možné zabezpečit 
rentabilitu sítí;

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, 
včetně sazeb za přenos a distribuci a jejich 
metod, nebo metod a jejich sledování a 
účelu stanovení sazeb za přenos a 
distribuci. Tyto sazby musí umožňovat 
provádění nezbytných investic do sítí tak, 
aby díky těmto investicím bylo možné 
zabezpečit rentabilitu sítí;

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistil přístup všech tržních subjektů, je třeba zajistit transparentnost systému. 
Vnitrostátní regulační orgány musí zaručit, že bude možné efektivně plánovat.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při stanovování či schvalování sazeb
musí regulační orgány zajistit, aby byla 
provozovatelům sítě poskytnuta přiměřená 
pobídka, jak z krátkodobé, tak 
z dlouhodobé perspektivy, pro zvyšování 
účinnosti a podporu integrace trhu 

5. Při stanovování či schvalování
podmínek spojených se sazbami a 
vyrovnávacími službami musí regulační 
orgány zajistit, aby byla provozovatelům 
sítě poskytnuta přiměřená pobídka, jak 
z krátkodobé, tak z dlouhodobé 
perspektivy, pro zvyšování účinnosti a 
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a souvisejících výzkumných činností. podporu integrace trhu a souvisejících 
výzkumných činností.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zaručeno rovné postavení všech subjektů na trhu, musí vnitrostátní regulační orgány 
zajistit, aby provozovatelé přenosových soustav prováděli vyrovnávací činnosti otevřeně a 
transparentně.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Regulační orgány mají právo požádat 
v případě potřeby provozovatele přenosové 
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 přenosové 
a distribuční soustavy, aby změnili 
podmínky tak, aby byly přiměřené a 
používaly se nediskriminačním způsobem.
Pokud dojde při stanovování přenosových 
a distribučních sazeb ke zpoždění, jsou 
regulační orgány oprávněny tyto sazby 
předběžně stanovit a rozhodnout 
o přiměřených kompenzačních 
opatřeních, pokud se sazby stanovené 
s konečnou platností liší od předběžných 
sazeb.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít tuto pravomoc, aby bylo zajištěno, že provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav učiní vhodné kroky.
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Pozměňovací návrh 70

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být odůvodněná.

12. Rozhodnutí regulačních orgánů musí 
být opodstatněná a odůvodněná.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěna nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů, je třeba zpřesnit formulace. 

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 13

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 nebo k jinému vnitrostátnímu 
orgánu, který je nezávislý na zúčastněných 
stranách a kterékoli z vlád.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěn jednotný přístup ke všem subjektům na trhu, musí existovat účinné opravné 
mechanismy. Je však nutné, aby byl tento proces nezávislý na vládě.
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Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 c – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Komise může přijmout obecné zásady 
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. 27b odst. 3.

14. Komise přijme do jednoho roku od 
vstupu této směrnice v platnost obecné 
zásady 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. 27b odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se jednat o závazné opatření, které zajistí efektivní fungování regulačních orgánů 
v zájmu rozvoje vnitřního trhu s elektřinou; tato akce by měla proběhnout včas.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulační orgány spolupracují 
přinejmenším na regionální úrovni s cílem 
podporovat utváření provozních uspořádání 
vedoucích k zajištění optimálního řízení 
sítě, rozvoji společných burz pro 
obchodování s elektřinou a k přidělování 
přeshraniční kapacity a s cílem zajistit
minimální úroveň propojovací kapacity 
v rámci regionu umožňující rozvoj účinné 
hospodářské soutěže.

2. Regulační orgány spolupracují 
přinejmenším na regionální úrovni s cílem 
podporovat utváření provozních uspořádání 
vedoucích k zajištění optimálního řízení 
sítě, rozvoji společných burz pro 
obchodování s elektřinou a k přidělování 
přeshraniční kapacity a s cílem zajistit
přiměřenou úroveň propojovací kapacity 
v rámci regionu umožňující rozvoj účinné 
hospodářské soutěže.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem této změny je vytvořit motivaci k další harmonizaci přeshraniční regulace; ta by ovšem 
měla být plně ponechána na rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgánů. Bez tohoto 
dodatku by vnitrostátním regulačním orgánům mohlo být zakázáno, aby navazovaly 
spolupráci.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Regulační orgány jsou oprávněny 
uzavírat vzájemné smlouvy za účelem 
rozvoje spolupráce v oblasti regulace.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 73.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 22 f – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K zajištění jednotného uplatňování 
tohoto článku může Komise přijmout 
obecné zásady vymezující metody a 
opatření pro vedení záznamů, jakož i formu 
a obsah údajů, které mají být uchovávány. 
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se přijmou regulativním 

4. K zajištění jednotného uplatňování 
tohoto článku může Komise přijmout 
obecné zásady vymezující metody a 
opatření pro vedení záznamů, jakož i formu 
a obsah údajů, které mají být uchovávány
za použití aktuálních osvědčených 
postupů. Tato opatření, jejichž předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků této 
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postupem s kontrolou podle čl. 27b odst. 3. směrnice jejím doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 27b odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Komise musí zajistit, aby při uchovávání záznamů všech členských států byly používány 
osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) V článku 26 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto: 
„1. Členské státy, které prokáží, že 
provoz jejich izolovaných mikrosoustav 
má po vstupu této směrnice v platnost 
vážné obtíže, pokud jde o rekonstrukci, 
modernizaci a rozšíření stávající 
kapacity, mohou požádat o odchylky od 
odpovídajících ustanovení kapitol IV, V, 
VI, VII a kapitoly III, které jim Komise 
může povolit. Komise uvědomí členské 
státy o těchto žádostech před svým 
rozhodnutím při současném zachování 
důvěrnosti. Toto rozhodnutí bude 
zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie. …“

Or. en

(Stejné znění jako v čl. 26 odst. 1 směrnice 2003/54/ES, přičemž je vypuštěna věta „Tento 
odstavec se vztahuje rovněž na Lucembursko.“) 

Odůvodnění

Je sice rozumné navrhovat, aby byla členským státům, které jsou součástí izolovaných trhů a 
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jen obtížně by vytvářely skutečně konkurenční přeshraniční trh s elektřinou, udělena výjimka, 
avšak Lucembursko se nachází v samém středu unijního trhu s elektřinou.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13b) V článku 26 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto: 
„2. Členský stát, který má po vstupu této 
směrnice v platnost značné technické
obtíže s otevíráním svého trhu pro určité 
omezené skupiny zákazníků mimo 
domácnosti uvedených v čl. 21 odst. 1 
písm. b), může požádat o výjimku z 
tohoto ustanovení, kterou mu může 
Komise povolit na dobu nejvýše 12 
měsíců po dni uvedeném v čl. 30 odst. 1.
Tato výjimka končí v každém případě 
ke dni uvedenému v čl. 21 odst. 1 písm. 
c).“

Or. en

(Stejné znění jako v čl. 26 odst. 2 směrnice 2003/54/ES, lhůta je zkrácena na 12 měsíců)

Odůvodnění

12 měsíců by měla být dostatečně dlouhá lhůta, aby členské státy překonaly jakékoli technické 
obtíže.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) V příloze A se písmeno a) nahrazuje 
tímto: 
„a) měli právo uzavřít se svým 
poskytovatelem služeb 
v elektroenergetice smlouvu, která 
obsahuje
– totožnost a adresu dodavatele;
poskytované služby, nabízené úrovně 
kvality služeb, jakož i lhůtu pro 
počáteční připojení;
- … druhy nabízených služeb údržby;
– prostředky, kterými je možné získávat 
aktuální informace o všech 
uplatňovaných sazbách a poplatcích za 
údržbu,
- trvání smlouvy, podmínky, za nichž je 
možné služby nebo smlouvu obnovit 
nebo zrušit, existenci práva na 
odstoupení od smlouvy bez poplatků,
- všechny náhrady a odškodnění, které 
se uplatňují na smluvní službu 
v případě, že není dodržena úroveň 
kvality, včetně případů nepřesného a 
opožděného vyúčtování; …
- způsob započetí postupů pro řešení 
sporů v souladu s písmenem f);
- informace o právech spotřebitele, včetně 
výše uvedených informací, sdělené jasnou 
formou prostřednictvím vyúčtování a 
internetových stránek 
elektroenergetických společností.“

Or. en

( Stejné znění jako v příloze A písm. a) směrnice 2003/54/ES; je doplněna poslední odrážka)

Odůvodnění

Na konkurenčním trhu patří kvalita služeb a transparentnost mezi základní práva.
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Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14b) V příloze A se písmeno b) nahrazuje 
tímto: 
„b) dostávali přiměřené informace 
o každém úmyslu změnit smluvní 
podmínky a informace o svém právu na 
odstoupení v případě jejího vypovězení.
Každé zvýšení poplatků oznamují 
poskytovatelé služeb svým zákazníkům 
přímo, transparentním a srozumitelným 
způsobem a ve vhodnou dobu, nejpozději 
jedno běžné zúčtovací období poté, co 
zvýšení nabude účinku. Členské státy 
zajistí, aby zákazníci mohli svobodně 
odstupovat od smluv, pokud nesouhlasí 
s novými podmínkami, které jim 
oznámil jejich poskytovatel služeb 
v elektroenergetice;“

Or. en

( Stejné znění jako v příloze A písm. b) směrnice 2003/54/ES; jsou doplněna slova 
„transparentním a srozumitelným způsobem“)

Odůvodnění

Na konkurenčním trhu je nezbytná transparentnost.

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 c (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14c) V příloze A se písmeno c) nahrazuje 
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tímto: 
„c) dostávali z nezávislých zdrojů
transparentní informace 
o uplatňovaných cenách a sazbách a 
o standardních podmínkách týkajících 
se přístupu a používání služeb 
v elektroenergetice na vnitrostátní úrovni 
a na úrovni Společenství;“

Or. en

( Stejné znění jako v příloze A písm. c) směrnice 2003/54/ES; jsou doplněna slova „na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství“)

Odůvodnění

Tato informace zlepší hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 d (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14d V příloze A se písmeno d) nahrazuje 
tímto: 
d) jim byla poskytována široká nabídka 
způsobů plateb, aby nedocházelo 
k diskriminaci zranitelných zákazníků; 
součástí této nabídky jsou případně 
předplacená měřidla a bezplatné 
kalkulace sazeb. Jakýkoli rozdíl 
v podmínkách musí odrážet náklady 
dodavatele týkající se různých 
platebních režimů. Obecné podmínky 
musí být korektní a průhledné. 
Poskytují se v jasném a srozumitelném 
jazyce. Zákazníci jsou chráněni před 
nepoctivými a zavádějícími způsoby 
prodeje, včetně mimosmluvních překážek 
kladených obchodníkem;“
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Or. en

(Stejné znění jako v příloze A písm. d) směrnice 2003/54 ES doplněné o slova „, aby 
nedocházelo k diskriminaci zranitelných zákazníků; součástí této nabídky jsou případně 
předplacená měřidla a bezplatné kalkulace sazeb“ a „včetně mimosmluvních překážek 

kladených obchodníkem“)

Odůvodnění

Je třeba zvláště ochránit zranitelné zákazníky.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 e (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14e) V příloze A se písmeno f) nahrazuje 
tímto: 
„f) měli prospěch z průhledných, 
jednoduchých a levných postupů pro 
vyřizování stížností. Tyto postupy 
umožňují, aby spory byly vyřešeny 
spravedlivě a rychle ve lhůtě tří měsíců, a 
v odůvodněných případech zajišťují 
systém odškodnění nebo náhrady. Tyto 
postupy my se měly, kdykoli-je to 
možné, řídit zásadami stanovenými 
v doporučení Komise 98/257/ES.“

Or. en

( Stejné znění jako v příloze A písm. f) směrnice 2003/54/ES; jsou doplněna slova „ve lhůtě tří 
měsíců“)

Odůvodnění

Spotřebitele by měl zastupovat orgán, který je nezávislý na vnitrostátním regulačním orgánu, 
vládě a dodavatelích elektrické energie.
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Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

h) měli k dispozici údaje o své spotřebě a 
aby mohli na základě výslovného souhlasu 
a zdarma poskytnout kterémukoli podniku 
s dodavatelskou licencí přístup ke svým 
měřeným údajům, jejichž součástí mohou 
být i informace o dodávkách energie 
v určité oblasti a o veškerých 
vnitrostátních i komunitárních 
mechanismech na podporu energetické 
účinnosti. Strana odpovídající za správu 
údajů je povinna tyto údaje podniku vydat. 
Členské státy určí formát pro tyto údaje a 
postup, jakým dodavatelé a spotřebitelé 
budou mít k těmto údajům přístup. Za tuto 
službu nesmějí být spotřebiteli účtovány 
žádné další náklady;

Or. en

Odůvodnění

Touto změnou bude rovněž podpořeno ekologicky uvědomělé chování a rozšíří se možnosti 
spotřebitele pozitivně ovlivňovat trh.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) byli každý měsíc řádně informováni 
o aktuální spotřebě elektřiny a o nákladech 
na elektřinu, jejichž součástí mohou být 
i informace o dodávkách energie v určité 
oblasti a o veškerých vnitrostátních 
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i komunitárních mechanismech na 
podporu energetické účinnosti. Za tuto 
službu nesmějí být spotřebiteli účtovány 
žádné další poplatky; do roku 2015 budou 
inteligentní měřidla instalována ve všech 
domácnostech.

Or. en

Odůvodnění

Touto změnou bude rovněž podpořeno ekologicky uvědomělé chování a rozšíří se možnosti 
spotřebitele pozitivně ovlivňovat trh. Inteligentní měřidla sdělují dodavateli údaje o aktuální 
spotřebě a informují spotřebitele o nákladech aktuální spotřeby. Spotřebitelé tak budou moci 
snížit poptávku ve špičkách a omezit náklady na energii. [V anglickém originále následuje 
tato nejednoznačná věta: „Following environmental measures are fully understood by 
consumers could they bring about the desired efficiency increases in which they intend to 
result in“. (Pozn. překl.)]

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – 15 a (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) V příloze A se doplňuje nový 
odstavec, který zní: 
„Základem pro pokyny o ochraně 
spotřebitelů, které agentura navrhne 
Komisi, je Evropská charta práv 
spotřebitelů energie navržená Komisí.“

Or. en

(Doplnění nového písmene k) k příloze A směrnice 2003/54 ES)

Odůvodnění

Evropská charta práv spotřebitelů energie zohledňuje názory různých zainteresovaných stran 
a sociálních partnerů na práva spotřebitelů, a měla by proto být v rámci této směrnice 
uznána.
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Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 b (nový)
Směrnice 2003/54/ES
Příloha A – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) V příloze A se doplňuje nový 
odstavec, který zní: 
„V každém členském státě bude zřízena 
nezávislá statutární organizace 
spotřebitelů. Tato organizace bude 
zastupovat spotřebitele při oficiálních 
konzultacích týkajících se energetického 
trhu v EU. Bude zajišťovat přiměřenou 
ochranu spotřebitelů v souladu 
s ustanoveními této směrnice a jejím 
úkolem bude zejména poskytovat 
nezávislé poradenství a spolehlivé 
informace a poskytovat poradenství 
spotřebitelům a zastupovat je.“

Or. en

(Doplnění nového písmene l) k příloze A směrnice 2003/54 ES)

Odůvodnění

Jestliže vnitrostátní regulační orgány mají mít potřebné pravomoci, aby chránily spotřebitele, 
musí mít své formální zastoupení také spotřebitelé. Vnitrostátní regulační orgán a organizace 
spotřebitelů by měly zajišťovat spolupráci, výměnu informací a jednotný postup v otázkách, 
které se týkají obou z nich.

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [18 měsíců ode 
dne vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [12 měsíců ode 
dne vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí 
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Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by na provedení této směrnice mělo stačit 12 měsíců.

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou tyto předpisy používat od [18
měsíců ode dne vstupu v platnost].

Budou tyto předpisy používat od [12
měsíců ode dne vstupu v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by na provedení této směrnice mělo stačit 12 měsíců.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Bez řádného fungování trhu s plynem a elektřinou bude pro Evropskou unii čím dál 
víc obtížné zajistit bezpečnost dodávek, udržitelnost trhu s nízkouhlíkovou elektřinou 
a globální konkurenceschopnost.

2. Dříve, než se budeme zabývat vhodným modelem pro takový trh, měli bychom 
objasnit  proč na této změně trváme. Tato změna je třeba k zajištění poctivého 
zacházení se spotřebiteli, k vytvoření stejných předpokladů pro všechny účastníky 
trhu, jak výrobce, tak spotřebitele, k zajištění podmínek investic zabezpečením 
dodávek a zlepšením přístupu k obnovitelným zdrojům a konečně, ke snížení 
koncentrace moci velkých energetických společností, čímž bude umožněn lepší 
přístup MSP k síti. Toto vyžaduje dvojí přístup: zlepšení právních předpisů a správy 
trhu s elektřinou a plynem co se týče provozování monopolních sítí a struktury trhu; a 
důrazné uplatňování předpisů o hospodářské soutěži za účelem oslabení tržní 
koncentrace.

I - Ochrana spotřebitele a společenský dopad

3. Je pravděpodobné, že jakýkoliv model způsobí nárůst cen energie. Zvýšením cen se 
pravděpodobně projeví i zavedení systému EU ETS, povinnost získávání 20% energie 
z obnovitelných zdrojů a stále více nedostatkové dodávky ropy za cenu okolo USD za 
barel.

4. Přestože energetická chudoba a ochrana ohrožených zákazníků spadají do pravomoci 
jednotlivých členských států, jednoznačně souvisí s politikou EU. EU musí jasně 
definovat pojem energetické chudoby a trvat na tom, aby plány řešení energetické 
chudoby v jednotlivých členských státech byly předkládány Komisi, která je bude 
monitorovat.  Nástroje na ochranu ohrožených zákazníků však musí podporovat 
předpoklady pro otevřený konkurenceschopný trh a být s nimi v součinnosti. Musíme 
zaručit, že zákazníkům ve finanční nouzi, zejména důchodcům, nebude přerušena 
dodávka energie a že chudší spotřebitelé nebudou cenově znevýhodňováni. Podpora 
energetické účinnosti a úsporná energetická opatření jsou nejlepšími nástroji boje proti 
energetické chudobě a měli bychom se více zabývat otázkou, jak posílit vztah mezi 
touto směrnicí a požadavky energetické účinnosti. 

5. Z hlediska práv spotřebitelů je třeba větší transparentnosti. Přílohu směrnice musí 
provádět, sledovat a kontrolovat vnitrostátní regulační agentury (VRA) a na její 
realizaci dohlížet evropský regulační orgán. Poskytování kvalitních služeb by mělo být 
ústřední odpovědností elektroenergetických společností. Za nedostatečné provádění by 
měly být stanoveny jasné sankce, včetně zrušení licence nebo jejího ekvivalentu na 
vnitrostátní úrovni. Navrhovaná Evropská charta spotřebitelů energie by měla být 
prosazována pomocí směrnic o elektřině a plynu, čímž jí bude dodána právní síla. V 
každém členském státu by měl být zřízen statutární orgán pro spotřebitele energie. 
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II- Jaký energetický model?

6. Jediný model, který může zamezit konfliktům a dát dostatečnou záruku konkurenčním 
tržním subjektům, kteří chtějí vstoupit na trh, je naprosté oddělení vlastnictví.

7. Dokud budou existovat společnosti v monopolním i konkurenčním postavení zároveň, 
bude nespravedlivá diskriminace na trhu stále možná. Je nutné, aby toto opatření bylo 
prováděno se zvýšenou transparentností, koordinací provozovatelů sítí, harmonizací 
pravidel trhu a sbližováním vnitrostátních předpisů včetně politiky hospodářské 
soutěže. 

8. Návrh Komise nevyžaduje, aby po oddělení vlastnictví následovala nucená privatizace 
státem vlastněných přenosových či přepravních sítí. 

9. Model „Nezávislých provozovatelů systému“, ve kterém společnost může vlastnit, ale 
nesmí provozovat elektroenergetickou síť, vyžaduje nákladná byrokratická a kontrolní 
opatření, a tudíž není vhodnou alternativou naprostého oddělení vlastnictví. 

a) Investice

10. Zkušenost členských států je taková, že naprosté oddělení vlastnictví vede ke zvýšení 
investic a lepší výkonnosti sítí. 

11. Desetileté investiční plány, které nařízení vyžaduje, by měly zajistit zavedení 
dlouhodobých strategií, které upřednostňují potřeby spotřebitelů, nikoli akcionářů.  
Výsledkem této investiční strategie by měla být dostatečná kvalita i počet pracovních 
sil, které by naplňovaly služební závazky. Strategie by měla být schválena a sledována 
VRA a měla by na ni dohlížet nová  evropská regulační agentura. Investiční plány by 
měly brát v úvahu, že v konečném důsledku je třeba usilovat o vytvoření Evropské 
sítě. 

b) Obnovitelné zdroje a decentralizovaná výroba elektřiny

12. Model naprostého oddělení vlastnictví zajistí lepší přístup energie z obnovitelných 
zdrojů k síti, my bychom však měli jít ještě dál a zajistit, aby energie z obnovitelných 
zdrojů a malé produkční jednotky měli přístup k síti prioritní, s výjimkou případů, kdy 
to není možné z technických důvodů. 

13. Musíme zajistit návrat pravomocí lidem skrze podporu lokální výroby energie, malých 
produkčních jednotek a kombinované výroby tepla a elektřiny. To bude vyžadovat 
rozsáhlé investice do inteligentních sítí.  V dnešní době nemají vertikálně integrované 
elektroenergetické společnosti k těmto investicím motivaci, protože většinu této 
lokální výroby nebudou ani budovat ani kontrolovat. 

14. Modernizace distribučních sítí je nezbytně důležitá pro rozvoj decentralizované 
výroby elektřiny a pro zlepšení energetické účinnosti. Směrnice by také měla zajistit 
podporu dálkových systémů vytápění.
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III - Provedení a regulační orgány

15. Komise by měla přísně postihovat ty členské státy, které neprovedly současné 
směrnice. Kontrolní opatření a jasné sankce jsou nezbytné pro zajištění úspěšnosti 
příštího modelu, což platí zejména pro elektroenergetické sítě, které jsou přirozeně 
monopolní.

16. Vnitrostátní regulační orgány by měly být plně nezávislé na vládě a průmyslu a 
pomocí stanovení společných pravidel o transparentnosti a odpovědnosti by mělo být 
dosaženo minimálních standardů harmonizace jejich pravomocí. Také by měly mít 
odpovědnost za to, aby při přijímání rozhodnutí, zejména o přeshraničních investicích, 
byl brán ohled na potřeby evropských spotřebitelů.

17. VRA by měly být schopny stanovit opatření, která by povzbudila hospodářskou 
soutěž, a měly by být odpovědny za přezkoumávání toho, která společnost se těší 
významnému dominantnímu postavení na trhu. VRA by měly disponovat prostředky, 
kterými by bylo dosaženo větší konkurenceschopnosti, a to skrze úzkou spolupráci s 
vnitrostátními a evropskými orgány pro ochranu hospodářské soutěže a měly by mít 
pravomoc uzavírat dohody s ostatními evropskými a vnitrostátními regulačními 
orgány (např. o sdílení údajů). 

18. Právní předpisy EU by měly jasně určit cíle politiky VRA a vymezit oblast jejich 
povinností a pravomocí, včetně pravomoci upravit či schválit sazby za přístup k síti a 
metody jejich stanovování. Každá z agentur VRA musí mít pravomoc získávat 
relevantní informace od společností obchodujících se zemním plynem a elektřinou a 
ukládat účinné sankce, spolu s odpovídajícími pravomocemi provádět vyšetřování a 
řešit spory.

19. Za účelem ochrany zákazníků před zneužíváním trhu by měly být vnitrostátní 
regulační orgány vybízeny k využití práva zavedení horních cenových rozsahů v rámci 
nekonkurenceschopných trhů na omezenou a určenou dobu, v případě, že členské státy 
zavádějí právní předpisy EU pomalu. Orgány Komise by měly stíhat regulované sazby 
nižší než tržní kurz, protože ty brání hospodářské soutěži a narušují soutěž zejména 
mezi uživateli vysoké energie v rámci EU. 

20. Komise navrhuje několik opatření, která by na ni samou přenesla pravomoci přijímat 
závazné pokyny skrze postup projednávání ve výborech. Nicméně v případě potřeby 
by měla být legislativní pravomoc řešena postupem spolurozhodování a ne postupem 
projednávání ve výborech, aby nebyly oslabeny pravomoci Evropského parlamentu.  

IV - Evropská energetická regulační agentura (Agentura)

21. Měly by být jasně stanoveny povinnosti vnitrostátních a evropských regulačních 
orgánů, aby se zabránilo duplicitě. Regulační orgány by měly monitorovat dodržování 
všech podmínek stanovené ve směrnici pro vnitrostátní regulační orgány. Nedodržení 
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pravidel stanovených ve směrnici by mělo vést k jasným sankcím.  Pravomoci a 
nezávislost navrhované evropské regulační agentury by měly být zajištěny 
odpovědností vůči Evropskému parlamentu. 

22. Při řešení přeshraničních otázek je nutno uznat mezeru v právních předpisech a 
potřebu lepšího propojení částí evropského trhu. Proto je tedy vítán návrh dát 
Agentuře pravomoc rozhodovat o výjimkách pro propojení a o výjimkách pro 
infrastrukturu v případech, kdy je infrastruktura umístěna na území více než jednoho 
členského státu. Pokud příslušné VRA nedokážou dosáhnout dohody v konzultaci s 
příslušnými orgány o vhodném regulačním režimu, může evropská agentura na 
základě propojení vyhlásit nabídkové řízení. Náklady by se měly promítnout do 
spotřebitelských cen podle regulovaného a transparentního vzorce. Agentura by měla 
hrát aktivnější roli v regulaci přeshraničních záležitostí.

V - Regionální trhy s elektřinou

23. Náš konečný cíl by mělo být směřování k vytvoření jednotné energetické evropské sítě 
skrze přiměřené, jasné a postupné kroky. Je třeba vyjasnit, že tohoto cíle by mělo být 
dosaženo spolu s naprostým oddělením vlastnictví a že by neměl být považován za 
jeho alternativu.

24. Měl by být vytvořen jasný plán postupu a časový rozvrh pro PPS, aby tohoto kroku 
bylo dosaženo. Také musí být nalezena rovnováha mezi pravomocemi náležejícími 
PPS a těmi, které náleží regulačním orgánům. Obecně vzato, regulační orgány mají 
lepší pozici pro určení kodexu obchodních aktivit, např. pravidla rovnováhy a 
přetížení, zatímco technické kodexy by měly spadat pod odpovědnost PPS. Rozvoj 
kodexu sítě EU by měl zabránit rozpadu regionálních trhů.

25. Klíčové je vymezit regiony a podporovat regionální spolupráci, aby bylo zajištěno 
bezproblémovou integraci trhu v širším evropském kontextu. Je důležité propojit 
„energetické ostrovy“, jako jsou baltské státy, které dosud nebyly zapojeny do sítě 
Unie pro koordinaci přenosu elektřiny (UCTE). Potřebujeme vhodné pobídky k 
překonání překážek, které způsobují zpoždění při vytváření nových energetických 
infrastruktur pro dovoz a vývoz. Agentura by tedy měla při své činnosti brát ohled i na 
regionální rozměr.

VI - Vlastnická práva třetích zemí

26. Energie je oblast, ve které by vnitrostátní a evropské zájmy měly být považovány za 
nadřazené, zejména v kontextu bezpečnosti dodávek. Dále je potřeba objasnit dopad 
tohoto ustanovení na stávající investice třetích zemí do přenosových soustav EU a na 
omezení společných investic při skupování zabavené infrastruktury v důsledku 
požadavků na oddělení. Zpravodajka by měla poukázat na to, že co se týče vlastnictví 
infrastruktury, upřednostňuje možnost držení většinového podílu veřejným sektorem.
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