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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

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

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

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

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

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

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

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou
(KOM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0531),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0320/2007),

– 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 postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 c – odst. 1 – písm. a (nařízení (ES) č. 1228/2003)

a) technický a tržní kodex v oblastech 
uvedených v odstavci 3,

a) stanoviska a doporučení k návrhům 
obecných zásad a k návrhům kodexů 
uvedených v článku 2e,

Odůvodnění

Viz odůvodnění k návrhům článků 2e, 2ea a 2eb. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je 
přizpůsobit znění textu novému postupu.

Pozměňovací návrh 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 c – odst. 2 (nařízení (ES) č. 1228/2003)

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

2. Roční pracovní program uvedený v 
odst. 1 písm. d) obsahuje seznam a popis 
kodexů vypracovaný v souladu s čl. 2eb a 
plán společného provozu sítě a činností v 
oblasti výzkumu a vývoje, které mají být 
v tomto roce vypracovány, a orientační 
kalendář.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k návrhům článků 2e, 2ea a 2eb. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je 
přizpůsobit znění textu novému postupu.

Pozměňovací návrh 3

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 c – odst. 3 (nařízení (ES) č. 1228/2003)

3. Podrobný technický a tržní kodex se 
v návaznosti na priority vymezené 
v ročním pracovním programu týkají 
těchto oblastí:

vypouští se

a) předpisy pro oblast bezpečnosti 
a spolehlivosti,
b) předpisy pro napojení a přístup 
k přepravní soustavě,
c) pravidla výměny údajů a zúčtování,
d) pravidla pro oblast interoperability,
e) provozní postupy pro případ nouze,
f) pravidla přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity,
g) pravidla obchodování,
h) zásady průhlednosti,

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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i) pravidla pro vyrovnávání, včetně 
pravidel vytváření rezerv, 
j) pravidla týkající se harmonizovaných 
struktur přenosových sazeb včetně místně 
vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
přenosových soustav;
k) energetická účinnost, pokud jde 
o elektroenergetické soustavy.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k návrhům článků 2e, 2ea a 2eb. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je 
přizpůsobit znění textu novému postupu.

Pozměňovací návrh 4

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 c – odst. 6 (nařízení (ES) č. 1228/2003)

6. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
poskytne Komisi na její žádost poradenství 
ohledně přijetí obecných zásad podle 
článku 8.

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění k návrhům nových článků 2ba, 2bb a 2bc. Účelem tohoto pozměňovacího 
návrhu je přizpůsobit znění textu novému postupu.

Pozměňovací návrh 5

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 d – odst. 2 (nařízení (ES) č. 1228/2003)

2. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 

2. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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agentuře předloží návrh technického a 
tržního kodexu, návrh desetiletého 
investičního plánu a návrh ročního 
pracovního programu, včetně informací 
o postupu konzultace.

agentuře předloží svá stanoviska 
a doporučení k návrhům obecných zásad 
a k návrhům kodexů a předloží rovněž 
návrh desetiletého investičního plánu 
a ročního pracovního programu, včetně 
informací o souvisejících konzultačních 
postupech.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k návrhům článků 2e, 2ea a 2eb. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je 
přizpůsobit znění textu novému postupu.

Pozměňovací návrh 6

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 e (nařízení (ES) č. 1228/2003)

Vypracování a hodnocení technického a 
tržní kodexu

Obecné zásady a kodexy

1. Komise může po konzultaci agentury v 
přiměřené lhůtě vyzvat Evropskou síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, aby vypracovala 
kodexy pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3, 
pokud má za to, že jsou takové kodexy 
nezbytné pro účinné fungování trhu.

1. Komise může pověřit agenturu, aby 
za účelem sladění technických a tržních 
pravidel vypracovala obecné zásady 
a přijala kodexy, a to s cílem usnadnit 
integraci trhu.

2. Agentura Komisi poskytne řádně 
odůvodněné stanovisko, pokud má za to, 
že:

2. Obecné zásady a kodexy se mohou týkat 
obzvláště:

a) Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
v přiměřené lhůtě neodsouhlasila 
technický nebo tržní kodex pro oblasti 
uvedené v čl. 2c odst. 3;

a) předpisů pro oblast bezpečnosti 
a spolehlivosti,

b) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 

b) předpisů pro napojení a přístup 
k přepravní soustavě,

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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trhu;

c) provozovatelé přenosové soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 
neprovádějí;

c) pravidel výměny údajů a zúčtování,

3. Komise může z vlastního podnětu nebo 
na doporučení agentury přijmout obecné 
zásady k oblastem uvedeným v čl. 2c odst. 
3, pokud má za to, že:

d) pravidel pro oblast interoperability,

a) v technickém nebo tržním kodexu 
přijatém Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 není 
zajištěna nediskriminace, účinná 
hospodářské soutěž a účinné fungování 
trhu;

e) provozních postupů pro případ nouze,

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

f) pravidel přidělování kapacity a řízení 
překročení kapacity,

c) provozovatelé přenosové soustavy 
technický nebo tržní kodex přijatý 
Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
pro oblasti uvedené v čl. 2c odst. 3 
neprovádějí.

g) pravidel pro přeshraniční vnitrodenní 
trhy s harmonizovanými uzávěrkami,

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 13 odst. 2.

h) pravidel pro obchodování, která 
zajišťují především rozvoj sekundárních 
trhů pro účely práv na přeshraniční 
přenos a zabezpečení přenosových práv,

4. Odstavcem 3 není dotčeno právo 
Komise přijmout a měnit obecné zásady, 
jak stanoví článek 8.

i) zásad průhlednosti,

j) pravidel pro vyrovnávání, včetně 
pravidel pro vytváření rezerv,

k) pravidel týkajících se harmonizovaných 
struktur přenosových sazeb včetně místně 
vztažených cenových signálů a pravidel 
vyrovnávání mezi provozovateli 
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přenosových soustav,

l) energetické účinnosti, pokud jde 
o elektroenergetické soustavy.

Odůvodnění

Obecné zásady a kodexy by měly usnadnit rozvoj konkurenčních trhů a zajistit integraci trhů, 
čehož by mělo být dosaženo sladěním technických a tržních pravidel. Tato pravidla musí 
sloužit zájmům trhu, a to tak, že zajistí optimální přidělování kapacity, rozvoj 
propojování/rozdělování trhů v režimu na následující den, přeshraniční trhy s vnitrodenním 
režimem a režimem na následující den atd. Podstatná pravidla a principy by měly být nejdříve 
zakotveny v obecných zásadách a v kodexech by pak mělo být k těmto principům uvedeno více 
podrobností.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 1 – BOD 3
Článek 2 e a (nový) (nařízení (ES) č. 1228/2003)

Článek 2 e a
Vypracování obecných zásad

1. Po konzultaci s agenturou sestaví 
Komise každoroční seznam priorit, v němž 
budou shrnuty otázky, které mají pro 
rozvoj vnitřního trhu  s elektřinou 
prvořadý význam. 
2. S ohledem na seznam priorit může 
Komise agenturu pověřit, aby maximálně 
do šesti měsíců vypracovala návrh 
obecných zásad, které stanoví základní, 
jasné a objektivní principy sladění 
pravidel, jež umožní rozvoj 
konkurenčního, integrovaného trhu.
3. Vypracovávání těchto obecných zásad 
bude agentura do velké míry, alespoň dva 
měsíce, otevřeně a transparentně 
konzultovat s Evropskou sítí 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav (ENTSO) a jinými 
zúčastněnými stranami, jež bude také 
pravidelně informovat.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu
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4. Na základě výsledků konzultací 
vypracuje agentura konečný návrh 
obecných zásad, a to nejpozději do dvou 
měsíců po ukončení období vyčleněného 
na konzultace. Všechny poznatky, které 
obdržela, zveřejní a vysvětlí, jak byly 
v konečném návrhu obecných zásad 
zohledněny, nebo zdůvodní jejich 
zamítnutí.
5. Konečný návrh obecných zásad 
předloží agentura Komisi, síti ENTSO 
a ostatním zúčastněným stranám k 
vyjádření, které bude dodáno nejpozději 
měsíc po obdržení návrhu obecných 
zásad. Je-li některé z těchto vyjádření 
negativní, předloží agentura konečný 
návrh obecných zásad radě regulačních 
orgánů, která uvede řádné zdůvodnění 
k přijetí či odmítnutí tohoto vyjádření.
6. Komise zhodnotí, zda konečný návrh 
obecných zásad stanovuje základní, jasné 
a objektivní principy sladění pravidel, 
kterými se řídí rozvoj konkurenčního 
a integrovaného trhu, a principy 
regulérnosti konzultačního postupu. 
7. Dojde-li Komise k závěru, že konečný 
návrh obecných zásad předložený 
agenturou představuje vhodný základ, 
předá jej výboru uvedenému v čl. 13 odst. 
1 ke konečnému přijetí v souladu 
s postupem stanoveným v čl. 13 odst. 2.

Odůvodnění

K rozhodnutí o prioritách pro rozvoj trhu je zásadní, aby Komise v návaznosti na konzultace 
s agenturou sestavila seznam priorit. Pokud jde dále o tento seznam, měly by být vypracovány 
obecné zásady, které by k příslušným otázkám a za účelem sladění platných pravidel stanovily 
klíčové principy. Pouze tehdy, pokud budou seznam priorit a obecné zásady stavět na 
solidním základě, mohou být náležitě vypracovány kodexy.

Tento pozměňovací návrh nahradí znění článku 2e nařízení 1288/2003.

Pozměňovací návrh 8
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ČL. 1 – BOD 3
Článek 2 e b (nový) (nařízení (ES) č. 1228/2003)

Článek 2 e b
Sestavování kodexů

1. Po přijetí obecných zásad podle článku 
2ea pověří Komise síť ENTSO, aby do 
šesti měsíců sestavila návrh kodexů, které 
budou plně v souladu s principy 
zakotvenými v obecných zásadách.
2. Sestavování těchto kodexů bude 
ENTSO v rané fázi, ve velké míře, 
otevřeně a transparentně konzultovat se 
všemi příslušnými účastníky trhu. 
O sestavování kodexů bude všechny 
zúčastněné strany informovat a zcela je do 
tohoto procesu zapojí.
3. Návrh kodexů předloží ENTSO 
agentuře ke konzultaci.
5. Agentura bude návrh do velké míry, 
alespoň po dobu dvou měsíců, otevřeně 
a transparentně konzultovat.
6. Na základě konzultace vypracuje 
agentura konečný návrh kodexů, a to 
nejpozději do dvou měsíců po ukončení 
období vyčleněného na konzultace. 
Všechny poznatky, které obdržela, 
zveřejní, a vysvětlí, jak byly v konečném 
návrhu kodexů zohledněny, nebo 
zdůvodní jejich zamítnutí.
7. Konečný návrh kodexů předloží 
agentura Komisi, která zhodnotí jejich 
soulad s obecnými zásadami.
8. Komise zhodnotí, zda je návrh kodexu 
v souladu s principy stanovenými 
v obecných zásadách přijatých podle 
článku 2ea.
8. Komise rovněž zhodnotí, zda jsou 
kodexy definovány tak, aby napomohly 
k rozvoji konkurenčního a integrovaného 
trhu. Dojde-li Komise k negativnímu 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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závěru, pověří síť ENTSO, aby návrhy 
kodexů upravila.
9. Na základě vlastní iniciativy, žádosti 
agentury či doporučení některého 
z dotčených účastníků trhu zhodnotí 
Komise uplatňování kodexů. Pokud 
Komise zjistí, že přijatý kodex není 
uplatňován, předloží jej výboru 
uvedenému v čl. 13 odst. 1, aby jej v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 13 
odst. 2 přezkoumal. 
10. Stejně se postupuje při aktualizaci 
kodexů.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k návrhu článku 2ea.

Je nezbytné, aby byly kodexy zcela v souladu s pravidly a principy stanovenými v obecných 
zásadách. Mimoto k tomu, aby byly kodexy účelné a praktické, jsou nutné rozsáhlé konzultace 
s účastníky trhu a jejich úzké zapojení do sestavování kodexů. Při aktualizaci již sestavených 
kodexů, která je nutná vzhledem k technologickým změnám a lepším procesům, by se mělo 
postupovat stejně (viz odstavec 10).

Pozměňovací návrh 9

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 f – odst. 1 (nařízení (ES) č. 1228/2003)

1. V rámci plnění svých úkolů vede 
Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přepravních soustav
otevřeným a průhledným způsobem 
rozsáhlé a včasné konzultace se všemi 
příslušnými účastníky trhu, a to zejména 
při vypracovávání technického a tržního 
kodexu a ročního pracovního programu, 
jež jsou uvedeny v čl. 2c odst. 1 a 3; 
konzultace zahrnují dodavatelské a výrobní 
podniky, zákazníky, uživatele soustavy, 
provozovatele distribuční soustavy, včetně 

1. V rámci plnění svých úkolů vede 
agentura otevřeným a průhledným 
způsobem rozsáhlé konzultace se všemi 
příslušnými účastníky trhu; konzultace 
zahrnují dodavatelské a výrobní podniky, 
zákazníky, uživatele soustavy, 
provozovatele distribuční soustavy, včetně 
příslušných (odvětvových) sdružení, 
technických orgánů a platforem 
zúčastněných stran.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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příslušných (odvětvových) sdružení, 
technických orgánů a platforem 
zúčastněných stran.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k návrhům článků 2e, 2ea a 2eb. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je 
přizpůsobit znění textu novému postupu.

Pozměňovací návrh 10

ČL. 1 – BOD 3
Čl. 2 f – odst. 3 (nařízení (ES) č. 1228/2003)

3. Před přijetím pracovního programu a 
technického a tržního kodexu uvedených 
v čl. 2c odst. 1 a 3 uvede Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav, jaké poznatky při 
konzultacích získala a jak byly tyto 
poznatky vzaty v úvahu. Pokud poznatky 
vzaty v úvahu nebyly, uvede důvody.

3. Před přijetím obecných zásad a kodexů 
uvede agentura, jaké poznatky při 
konzultacích získala a jak byly tyto 
poznatky vzaty v úvahu.  Pokud poznatky 
vzaty v úvahu nebyly, uvede důvody.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k návrhům článků 2e, 2ea a 2eb. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je 
přizpůsobit znění textu novému postupu.

Pozměňovací návrh 11

ČL. 1 – BOD 5
Čl. 6 – pododstavec 2 a (nový) (nařízení (ES) č. 1228/2003)

Příjem mohou vzít regulační orgány 
v úvahu při schvalování metody výpočtu 
síťových sazeb a/nebo při posuzování, zda 
by sazby neměly být změněny.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Odůvodnění

Opět se zavádí ustanovení, které bylo vypuštěno z nařízení 1228/2003. 

Pozměňovací návrh 12

ČL. 1 – BOD 8
Čl. 8 – Název (nařízení (ES) č. 1228/2003)

Obecné zásady Obecné zásady pro vyrovnávací 
mechanismus mezi provozovateli 

přenosových soustav

Odůvodnění

Změna názvu, aby nedošlo k záměně s obecnými zásadami, o nichž se hovoří v článku 2e.

Pozměňovací návrh 13

ČL. 1 – BOD 8
Čl. 8 – odst. 3 – písm. h (nařízení (ES) č. 1228/2003)

h) podrobnosti k oblastem uvedeným v 
čl. 2c odst. 3.

h) podrobnosti k oblastem uvedeným v 
čl. 2e.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k návrhům článků 2e, 2ea a 2eb. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je 
přizpůsobit znění textu novému postupu.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

1. Zpravodaj vítá třetí soubor opatření k liberalizaci energetických trhů Evropské unie, 
jelikož podle jeho názoru představuje komplexní a soudržný legislativní návrh, jenž 
obsahuje návrhy zahrnující většinu doporučení přijatých Evropským parlamentem 
v červnu 2007.

2. V tomto smyslu souhlasí se začleněním silnějších a nezávislejších pravomocí pro 
regulační orgány, zvýšených požadavků na průhlednost trhu, zlepšeného rámce 
spolupráce na evropské úrovni jak mezi vnitrostátními regulačními orgány, tak mezi 
provozovateli přenosových nebo přepravních soustav, přičemž je kladen důraz na další 
rozvoj kapacit vzájemného propojení mezi členskými státy a návrh oddělení 
vlastnictví, jež představují nejúčinnější, nikoli však jediný prostředek k podpoře 
investic a k vyloučení diskriminace nových účastníků.

3. Souhlasí rovněž s navrženým vytvořením agentury evropských regulačních orgánů, 
ačkoli má výhrady ke stávající struktuře a rozhodovacím pravomocím tohoto nového 
subjektu.

4. Pokud jde o nařízení o přeshraničním obchodu s elektřinou, zastává zpravodaj názor, 
že hlavní problém spojený s legislativním návrhem spočívá ve stávajícím rozdělení 
pravomocí mezi různé subjekty, jehož důsledkem je nepřehledný a poněkud 
těžkopádný rozhodovací postup. V tomto dokumentu budou zdůrazněny hlavní obavy 
zpravodaje týkající se tohoto konkrétního návrhu.

Struktura pravomocí

5. Jak je uvedeno výše, zpravodaj považuje v této věci za klíčový problém skutečnost, 
že stávající struktura pravomocí představená v návrhu Komise na nařízení 
o přeshraničním obchodu s elektřinou neodpovídá současnému a přirozenému 
rozdělení pravomocí na vnitrostátní úrovni, jelikož provozovatelům přenosových nebo 
přepravních soustav je přiznán v podstatě regulační status, zatímco v případě regulační 
agentury se zdá, že její úloha je pouze poradní.

6. Zpravodaj zejména zastává názor, že některé z jedenácti úkolů, jež musí splnit 
provozovatelé přenosových nebo přepravních soustav, by měly být svěřeny 
regulačním orgánům.

7. Zatímco zpravodaj sdílí představu Komise o zavedení přístupu zdola nahoru, pokud 
jde o rozvoj technických kodexů, jelikož provozovatelé přenosových nebo přepravních 
soustav jsou k takové činnosti nejvhodnější a mají přímý zájem na zjednodušení 
a harmonizaci takových předpisů na evropské úrovni, má za to, že v případě ostatních 
kodexů, např. kodexů týkajících se obchodování a průhlednosti trhu, by měl být 
uplatňován odlišný přístup, v jehož rámci by agentura, jakožto nezávislý orgán, měla 
být odpovědná za navrhování a za přijímání hlavních směrů v úzké spolupráci 
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s účastníky trhu a samozřejmě rovněž s provozovateli přenosových nebo přepravních 
soustav.

8. Dále vyvstává otázka, zda je vzhledem k dobrovolné povaze provádění výše 
uvedených kodexů a pravidel vytvářena přidaná hodnota ke stávajícímu systému 
spolupráce s provozovateli přenosových nebo přepravních soustav na evropské úrovni. 
Zpravodaj pevně věří, že některé předpisy a kodexy, které budou vyplývat z provádění 
tohoto nařízení, by měly mít závaznou povahu.

9. Zpravodaj se také domnívá, že v souladu s pověřením agentury navrhováním 
a přijímáním tržních kodexů by měla být odpovědnost za vedení konzultací se všemi 
zúčastněnými stranami přiznána tomuto regulačnímu orgánu namísto provozovatelům 
přenosových nebo přepravních soustav, jak stanoví postup prováděný na vnitrostátní 
úrovni.

Agentura

10. Zpravodaj si je vědom omezení pravomocí svěřených agentuře evropských 
regulačních orgánů, která vyplývají ze stanoviska právní služby Komise. Zastává však 
názor, že většina nejistoty a nejasností týkajících se struktury pravomocí vyplývá 
právě z tohoto nedostatku pravomocí. Z tohoto důvodu by zpravodaj uvítal, kdyby 
výbor požádal právní službu Parlamentu o přezkoumání možnosti rozšíření pravomocí 
agentury takovým způsobem, aby tato agentura mohla vydávat konečná regulační 
rozhodnutí v souladu s usnesením Evropského parlamentu z června 2007 o liberalizaci 
energetických trhů.

11. Zpravodaj má za to, že v případě, že by to nebylo možné, by měl Parlament zvážit, 
zda by navrhovaný model zajistil řešení problému, jímž je v současné době obtížné 
dosahování shody mezi vnitrostátními regulačními orgány, a zda by byl přijatelný jako 
přechodný krok k vytvoření skutečného regulačního orgánu.

12. Evropský parlament v nedávné minulosti vyjádřil přání založit evropskou organizaci 
vnitrostátních regulačních orgánů, jíž by byly přiděleny pravomoci spojené 
s přeshraničními záležitostmi mezi členskými státy, zatímco vnitrostátní regulační 
orgány by byly odpovědné za rozhodnutí o záležitostech týkajících se území státu, 
v němž se nacházejí. Cílem stanoviska Parlamentu bylo ukončit patové situace mezi 
vnitrostátními regulačními orgány, jichž jsme v současné době svědky; z tohoto 
důvodu návrh Komise ve své stávající podobě přiznává agentuře pravomoc řešit tyto 
stávající i potenciální potíže. Zpravodaj věří, že nezávislá agentura disponující 
příslušnými pravomocemi pro řešení přeshraničních záležitostí mezi členskými státy 
by účinněji a transparentněji podpořila rozvoj skutečné regulace energie na úrovni EU.

13. Zpravodaj je rovněž znepokojen rozpuštěním stávající skupiny ERGEG a jeho 
možnými důsledky, pokud jde o nezávislost, jelikož agentura, v podobě, v jaké je nyní 
navrhována, bude příliš závislá na Evropské komisi.
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Požadavky na oddělení stanovené Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav

14. Zpravodaj vítá návrh Komise na formalizaci stávajícího rámce spolupráce mezi 
provozovateli přenosových nebo přepravních soustav k podpoře integrace na evropské 
úrovni a rozvoje plné harmonizace technických přepisů mezi 27 členskými státy.

15. Zpravodaj zastává názor, že má-li být zajištěno řádné fungování modelu Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav, mělo by se bez ohledu na úroveň oddělení 
vyžadovanou pro každý jednotlivý členský stát, tj. oddělení provozovatelů 
přenosových nebo přepravních soustav či nezávislých provozovatelů soustavy, 
s každým provozovatelem přenosových nebo přepravních soustav, jenž působí v rámci 
Evropské sítě provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav, zacházet stejně, 
pokud jde o jeho povinnosti provozovatele soustav a zajištění nediskriminačního 
přístupu k sítím.

Investice

16. Vzhledem k tomu, že návrhy Komise na představení desetiletého investičního plánu 
provozovateli přenosových nebo přepravních soustav jsou v souladu s již existujícími 
povinnostmi stanovenými na úrovni členských států, zpravodaj vítá cíl týkající se 
obohacení této praxe o evropský rozměr, zejména pokud jde o zlepšení přenosové 
či přepravní kapacity mezi členskými státy.

17. Je však důležité, aby byl tento plán regulačním orgánem přijat, a nikoli pouze
předložen k přezkumu.

Průhlednost

18. Zpravodaj je přesvědčen, že pravidla ohledně průhlednosti trhu by měla být 
vypracována regulačním orgánem, jenž konzultuje provozovatele přenosových nebo 
přepravních soustav, a nikoli pouze přezkoumávána agenturou. Ačkoli vítá rozvoj 
hlavních směrů na úrovni EU, uvítal by rovněž, kdyby se nejdůležitější prvky těchto 
hlavních směrů staly závaznými.

19. Rád by také upozornil na skutečnost, že v některých částech nařízení se průhlednost 
zdá být zaměňována za sledování a předkládání zpráv; z tohoto důvodu by rád tyto 
části ve své zprávě náležitě rozlišil.

Harmonizace

20. Zpravodaj má za to, že harmonizace není v návrhu dostatečně zohledněna. Existence 
27 různých regulačních rámců je jednou z hlavních překážek integrace energetických 
trhů. Zpravodaj se tudíž domnívá, že dobrovolná povaha harmonizace technických 
a tržních pravidel nezajistí překonání překážek přeshraničního obchodu mezi 
členskými státy, které vyplývají z nedostatečné integrace. Z tohoto důvodu zastává 
názor, že harmonizace technických kodexů i regulačního rámce by měla být jedním 
z hlavních cílů daného souboru opatření.
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Regionální trhy

21. Zpravodaj vítá zahrnutí rozvoje regionálních trhů do nařízení a směrnic jako pozitivní 
krok směrem k integraci. Současný pokrok v této oblasti, stejně jako pokrok, jehož 
bylo dosaženo již dříve, např. na trhu severských zemí, by mohl sloužit jako pevný 
základ pro srovnávání různých modelů a případně pro zevšeobecnění některých 
z těchto zkušeností na úrovni EU.

Úrovně vzájemného propojení

22. Zpravodaj vítá jmenování zvláštních koordinátorů s cílem urychlit rozvoj čtyř 
hlavních projektů propojení mezi členskými státy, které stagnovaly. Domnívá se, že 
mohou mít pozitivní vliv na urychlení těchto procesů jakožto prostředníci mezi všemi 
subjekty a zúčastněnými stranami.

23. Tyto individuální případy jsou sice důležité, představují však pouze malou část 
problému; v Evropské unii stále přetrvává řada politických, technických 
a administrativních překážek pro růst kapacity vzájemného propojení mezi členskými 
státy, a to i v případech, že jsou tyto projekty hospodářsky a technicky životaschopné.
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