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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhuje nařízení o opatřeních k zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Tímto 
nařízením se zruší stávající směrnice 2004/67/ES, která již byla považována za nevyhovující 
účelu zabezpečit hospodaření se zemním plynem v Evropské unii v situaci vyznačující se 
stále větší závislostí členských států na dovozech plynu, zvyšujícími se riziky při zásobování
a tranzitu přes třetí země a také zvýšením objemu přepravovaného plynu a rozvojem vnitřního 
trhu s plynem. 

Komise si klade za cíl tímto nařízením jednoznačně vymezit role, které připadají v odvětví 
zemního plynu členským státům a institucím Společenství, s cílem zamezit v krátkodobém
i dlouhodobém výhledu narušení plynulosti dodávek, k nimž u zemního plynu dochází. 
Komise zvolila formu nařízení a dala jí přednost před směrnicí z toho důvodu, že nařízení 
mohou příslušné orgány členských států a podniky působící v odvětví zemního plynu přímo
a urychleně uplatňovat, ale také vzhledem k jasnosti a koherenci pravidel a povinností 
vyplývajících z výše uvedeného nařízení na úrovni celého Společenství.

Hlavním cílem návrhu nařízení o opatřeních k zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu 
je „zvýšit zabezpečení dodávek plynu vytvořením pobídek pro investice do nezbytných 
propojení, aby tak bylo dosaženo ukazatele N-1, jakož i zpětných toků. Ukazatelem N-1 
rozumí Komise „technickou kapacitu všech zbývajících dostupných infrastruktur pro dodávky 
plynu, která by se v případě narušení největší infrastruktury přinejmenším měla rovnat 
celkové poptávce po plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti dnů výjimečně vysoké 
poptávky po plynu v průběhu nejchladnějšího období, ke kterému dochází podle statistik 
každých dvacet let“. 

Navrhované nařízení klade důraz na a) ustanovení s cílem umožnit plynárenským podnikům, 
aby byly schopny zajistit dodávky odběratelům v rámci Společenství co nejdéle a bez 
omezení na vnitrostátní úrovni; b) možnost uchýlit se i k jiným než tržním opatřením, o nichž 
rozhodne příslušný orgán pouze jako o poslední instanci v nouzových situacích, kdy byla 
vyčerpána veškerá tržní opatření, a c) větší roli Komise, aby byla schopna garantovat 
nerušené fungování vnitřního trhu.

Navrhovatelka oceňuje úsilí, které vyvinula Komise, aby vypracovala nařízení, které zajistí 
bezpečnost dodávek zemního plynu do Evropské unie, zejména po nedávné rusko-ukrajinské 
krizi, která způsobila vážné problémy při zásobování členských států zemním plynem. 
Domnívá se také, že koordinace činností směřujících k zajištění bezpečnosti dodávek zemního 
plynu na úrovni Společenství je krokem správným směrem.

Navrhovatelka soudí, že je nutno zvýšit odpovědnosti příslušného orgánu, aby mohl zajistit 
bezpečnost dodávek zemního plynu, vyjadřuje však nesouhlas s výraznou rolí, které se 
dostává soukromým podnikům, které mají zabezpečovat dodávky zemního plynu v obdobích 
krize, a to zejména vzhledem k jejich cenové politice.

Velmi ráda by proto věděla, do jaké míry navrhované nařízení stanoví opatření, která 
spolehlivě zabezpečí, aby soukromé podniky, které mají zajišťovat dodávky zemního plynu
v období krize, neuplatňovaly cenové sazebníky, které jim přinesou tučný zisk. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V zájmu dlouhodobé udržitelnosti 
trhu s plynem v EU má zásadní význam, 
aby opatření k zabezpečení dodávek 
zemního plynu nepatřičně nenarušovala 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem posílení solidarity mezi 
členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu 
nouze pro Společenství, a zejména s cílem 
podpořit členské státy, jež jsou vystaveny 
méně příznivým zeměpisným či 
geologickým podmínkám, by členské státy 
měly vytvořit zvláštní opatření k realizace 
této solidarity, včetně opatření jako jsou 
obchodní dohody mezi plynárenskými 
podniky, mechanismy náhrad, zvýšené 
vývozy plynu nebo zvýšené odběry ze 
zásobníků. Solidární opatření mohou být 
zvlášť vhodná mezi členskými státy, jimž 
Komise doporučuje vypracovat společné 
preventivní akční plány nebo plány pro 
stav nouze na regionální úrovni.

(23) Za účelem posílení solidarity mezi 
členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu 
nouze pro Unii, a zejména s cílem podpořit 
členské státy, jež jsou vystaveny méně 
příznivým zeměpisným či geologickým 
podmínkám, by členské státy měly vytvořit 
zvláštní opatření k realizaci této solidarity, 
jak je stanoveno ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie, včetně opatření, jako jsou 
obchodní dohody mezi plynárenskými 
podniky, mechanismy náhrad, zvýšené 
vývozy plynu nebo zvýšené odběry ze 
zásobníků. Solidární opatření mohou být 
zvlášť vhodná mezi členskými státy, jimž 
Komise doporučuje vypracovat společné 
preventivní akční plány nebo plány pro 
stav nouze na regionální úrovni.

Odůvodnění

1. prosince vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a EU nyní funguje na novém právním 
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základě. Je proto nezbytné odkázat na článek 176 A Lisabonské smlouvy, v němž stojí: 
„Politika Unie v oblasti energetiky v duchu solidarity mezi členskými státy má za cíl zajistit 
bezpečnost dodávek energie v Unii.“

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Orgány Evropské unie by měly
z projektu plynovodu Nabucco učinit 
zvláštní prioritu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví opatření, která 
mají za cíl zabezpečit dodávky plynu tak, 
aby se zajistilo řádné a nepřetržité 
fungování vnitřního trhu s plynem tím, že 
se stanoví jasné vymezení a rozdělení 
odpovědností, jakož i koordinace reakce na 
úrovni členských států a Společenství, 
pokud jde o preventivní opatření a reakci 
na konkrétní narušení dodávek. 

Tímto nařízením se stanoví opatření, která 
mají za cíl zabezpečit dodávky plynu tak, 
aby se zajistilo řádné a nepřetržité 
fungování vnitřního trhu s plynem,
a výjimečná opatření, která se uplatní
v případě, že trh nebude dále schopen 
zajistit požadované dodávky plynu, a to
tím, že se stanoví jasné vymezení
a rozdělení odpovědností, jakož
i koordinace reakce na úrovni členských 
států a Unie, pokud jde o preventivní 
opatření a reakci na konkrétní narušení 
dodávek, a to v duchu solidarity mezi 
členskými státy. 

Odůvodnění

1. prosince vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a EU nyní funguje na novém právním 
základě. Je proto nezbytné odkázat na článek 176 A Lisabonské smlouvy, v němž stojí: 
„Politika Unie v oblasti energetiky v duchu solidarity mezi členskými státy má za cíl zajistit 
bezpečnost dodávek energie v Unii.“
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí 
všichni odběratelé z domácností, kteří jsou 
již připojeni k distribuční síti, a v případě 
rozhodnutí dotyčného členského státu jimi 
mohou též být i malé a střední podniky, 
školy a nemocnice, jsou-li již připojeny
k plynárenské distribuční síti;

(1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí 
všichni odběratelé z domácností, kteří jsou 
již připojeni k distribuční síti, a v případě 
rozhodnutí dotyčného členského státu po 
posouzení rizik a dopadů členským státem 
podle článku 8 s ohledem na technickou 
proveditelnost a analýzu nákladů jimi 
mohou též být i malé a střední podniky, 
školy a nemocnice, jsou-li již připojeny
k plynárenské distribuční síti;

Odůvodnění

Odběratelé z domácností by měli být jako chránění odběratelé během plynové krize i nadále 
zásobováni. Pokud se členský stát rozhodne zařadit mezi chráněné odběratele kromě 
domácností další odběratele, mělo by to být na základě řádně provedeného posouzení dopadů, 
které by hodnotilo i náklady a přínosy pro trh, protože tato rozšířená definice může pro 
konečné odběratele představovat velké náklady.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zabezpečení dodávek plynu je v rámci 
příslušných oblastí odpovědnosti úkolem 
plynárenských podniků, příslušných 
orgánů členských států, průmyslových 
odběratelů plynu a Komise. Vyžaduje 
velkou míru vzájemné spolupráce.

1. Zabezpečení dodávek plynu je v rámci 
příslušných oblastí odpovědnosti úkolem 
plynárenských podniků, příslušných 
orgánů členských států, průmyslových 
odběratelů plynu a Komise. Je zapotřebí, 
aby mezi nimi probíhala intenzivní 
spolupráce, přičemž zásadní význam má 
transparentnost a účinná výměna 
informací.

Odůvodnění

Jelikož dodávky plynu patří mezí zpolitizované otázky, je zapotřebí v této záležitosti zaujmout 
jednotný přístup
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do [31.března 2011; 12 
měsíců od vstupu v platnost] příslušný 
orgán, po konzultaci s plynárenskými 
podniky, příslušnými organizacemi 
zastupujícími zájmy domácností
a průmyslových odběratelů a regulačním 
orgánem, není-li příslušným orgánem, 
vypracuje:

1. Nejpozději do ...* příslušný orgán na 
základě posouzení rizik a dopadů 
vypracovaného podle článku 8 a po 
konzultaci s plynárenskými podniky, 
příslušnými organizacemi zastupujícími 
zájmy domácností a průmyslových 
odběratelů a regulačním orgánem, není-li 
příslušným orgánem, vypracuje: 

* v Úř. věst. prosím vložte datum: dvanáct 
měsíců od vstupu tohoto nařízení
v platnost.

Odůvodnění

Posouzení rizik a dopadu by měly jednotlivé členské státy vypracovat při přípravě 
preventivních akcí a plánů pro krizové situace založených na společné metodologii EU, což 
umožní členským států ve vhodných případech zohlednit konkrétní poměry v členském státě.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 
může Komise doporučit, na jaké regionální 
úrovni proběhne výměna informací
a konzultace. Komise může po konzultaci 
Evropské sítě provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-
G“) a Agentury pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále jen 
„ACER“) též doporučit, aby byl 
vypracován společný plán na regionální 
úrovni. 

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 
může Komise doporučit, na jaké regionální 
úrovni proběhne výměna informací
a konzultace. Komise může po konzultaci
s Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-
G“), Agenturou pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále jen 
„ACER“) a Koordinační skupinou pro 
otázky plynu též doporučit, aby byl 
vypracován společný plán na regionální 
úrovni. 
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede
o uvedených plánech konzultace se 
sítí ENTSO-G, agenturou ACER, 
Koordinační skupinou pro otázky plynu
a dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise tohoto názoru, že plán je pro 
zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik 
neúčinný nebo není v souladu s rizikovými 
scénáři či plány ostatních členských států, 
či že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení 
ani jiná ustanovení práva Společenství, 
vyžádá si revizi plánu. 

6. Komise posoudí plány všech členských 
států a všechny společné plány regionální 
spolupráce do šesti měsíců od jejich 
oznámení příslušnými orgány. Komise 
povede o uvedených plánech konzultace se 
sítí ENTSO-G, agenturou ACER, 
Koordinační skupinou pro otázky plynu
a dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise tohoto názoru, že plán je pro 
zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik 
neúčinný nebo není v souladu s rizikovými 
scénáři či plány ostatních členských států,
ostatními plány regionální spolupráce či 
že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení ani 
jiná ustanovení práva Evropské unie, 
vyžádá si revizi plánu. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V plánu preventivních opatření je 
zohledněna hospodářská efektivita, účinky 
na fungování vnitřního trhu s energií
a dopad na životní prostředí.

3. V plánu preventivních opatření je 
zohledněna nákladová efektivnost, 
hospodářská efektivita, spravedlivá 
hospodářská soutěž, účinky na fungování 
vnitřního trhu s energií a dopad na životní 
prostředí.

Odůvodnění

Pojem efektivita lépe vystihuje skutečnost, že plán preventivních opatření by měl brát v potaz
i to, že cíle by mělo být dosaženo s co nejnižšími náklady.

Pozměňovací návrh 11
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do [31. 
března 2014; 3 roky od vstupu v platnost], 
aby v případě narušení největší
infrastruktury měla zbývající 
infrastruktura (N-1) kapacitu dodávat 
nezbytný objem plynu pro uspokojení 
celkové poptávky po plynu v oblasti 
výpočtu v období šedesáti dnů výjimečně 
vysoké poptávky po plynu v průběhu 
nejchladnějšího období, ke kterému 
dochází podle statistik každých dvacet let.

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do ...*, 
aby v případě narušení toků v největším 
vstupním místě měla dostupná 
infrastruktura (N-1) kapacitu dodávat 
nezbytný objem plynu pro uspokojení 
poptávky po plynu u chráněných 
odběratelů v oblasti výpočtu po dobu 
jednoho dne výjimečně vysoké poptávky 
po plynu v průběhu nejchladnějšího 
období, ke kterému dochází podle statistik 
každých dvacet let. 
* v Úř. věst. prosím vložte datum: 6 let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Lhůta 3 let navrhovaná v návrhu nařízení není realistická. Na značné investice do nové 
infrastruktury splňující požadavky na N-1, které bude nutno vynaložit zejména v zemích 
střední a jihovýchodní Evropy, bude třeba podle jejich rozsahu nejméně 5–6 let. Čl. 6 odst. 1 
vyvolá potřeby ohromných investic do nových kapacit a v důsledku toho se zvýší ceny pro 
koncové odběratele, pokud nebudou omezeny na naprosto nutné minimum. Pravidlo N-1 by 
mělo odrážet poptávku po plynu pouze u chráněných odběratelů, aby bylo v souladu se 
standardem pro dodávky uvedeným v článku 7.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 

5. Pokud to vzhledem k posouzení rizik
a dopadu vypracovaného podle článku 8
a při zohlednění technické proveditelnosti
a analýzy nákladů a přínosů bude 
nezbytné, provozovatelé přepravní 
soustavy umožní, aby do ... * byla 
permanentní fyzická kapacita využita pro 
přepravu plynu oběma směry v těch
propojeních, kde by doplnění kapacity
o obousměrný tok zlepšilo zabezpečení 
dodávek, zejména v případech nouze. Toto 



PE430.714v03-00 10/20 AD\805774CS.doc

CS

obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

posouzení lze přezkoumat, změní-li se 
okolnosti. V rámci uvedeného tříletého
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy, v souladu s posouzením rizik
a dopadů vypracovaným podle článku 8
a při zohlednění technické proveditelnosti
a analýzy nákladů a přínosů, fungování 
přepravní soustavy jako celku, aby byly 
možné obousměrné toky plynu.
*v Úř. věst. prosím vložte datum: tři roky po dni 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Požadavek na permanentní fyzickou kapacitu pro přepravu plynu oběma směry ve všech 
propojeních by neměl být stanoven, aniž by bylo nejdříve posouzeno, zda je to technicky 
a/nebo ekonomicky možné či vhodné za konkrétních okolností. Je třeba nejdříve vypracovat 
posouzení rizik a dopadů, aby se tak zabránilo zbytečným nákladům, které by nesli koneční 
odběratelé. 

Dvouletá lhůta pro permanentní fyzickou kapacitu může být dodržena pouze v případě, že 
není třeba velkých změn infrastruktury. Větší změny, např. instalace nové kompresní jednotky, 
vyžadují delší čas.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán přijme opatření pro
zajištění dodávek plynu chráněným 
odběratelům členského státu v případě:

1. Příslušný orgán stanoví dodavatelským 
podnikům povinnost zajistit dodávky
plynu chráněným odběratelům členského 
státu v případě:

Odůvodnění

Prvořadým úkolem dodavatelských podniků by mělo být zajištění standardů pro dodávky. 
Standard pro dodávky způsobí dodatečné náklady, které ponesou chránění odběratelé. 
Období, na které se má vztahovat standard pro dodávky, by nemělo být delší, než je nezbytně 
nutné, aby se zamezilo neúměrným nákladům pro odběratele a omezování 
konkurenceschopnosti zemního plynu jako nízkouhlíkového paliva. V období posledních 
přibližně 40 let, které uplynuly od vybudování rozsáhlé infrastruktury pro přepravu zemního 
plynu do Evropy, trvalo jediné vážnější přerušení dodávek 13 dnů. Období třiceti dní pro 
standard pro dodávky by tedy bylo více než dostatečné pro všechny možné případy, které 
mohou nastat, a výrazně by snížilo náklady. Třicetidenní období se jeví dostatečně dlouhým 
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na to, aby bylo možné obnovit zásoby plynu nebo přijmout dodatečná opatření jako zajištění 
zásob pomocí zpětných toků.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) období šedesáti dnů výjimečně vysoké 
poptávky po plynu v průběhu 
nejchladnějších období, ke kterým dochází 
podle statistik každých dvacet let.

b) období třiceti dnů výjimečně vysoké 
poptávky po plynu v průběhu 
nejchladnějších období, ke kterým dochází 
podle statistik každých dvacet let.

Odůvodnění

Prvořadým úkolem dodavatelských podniků by mělo být zajištění standardů pro dodávky. 
Standard pro dodávky způsobí dodatečné náklady, které ponesou chránění odběratelé. 
Období, na které se má vztahovat standard pro dodávky, by nemělo být delší, než je nezbytně 
nutné, aby se zamezilo neúměrným nákladům pro odběratele a omezování 
konkurenceschopnosti zemního plynu jako nízkouhlíkového paliva. V období posledních 
přibližně 40 let, které uplynuly od vybudování rozsáhlé infrastruktury pro přepravu zemního 
plynu do Evropy, trvalo jediné vážnější přerušení dodávek 13 dnů. Období třiceti dní pro 
standard pro dodávky by tedy bylo více než dostatečné pro všechny možné případy, které 
mohou nastat, a výrazně by snížilo náklady. Třicetidenní období se jeví dostatečně dlouhým 
na to, aby bylo možné obnovit zásoby plynu nebo přijmout dodatečná opatření jako zajištění 
zásob pomocí zpětných toků.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán přijme opatření pro 
zajištění dodávek plynu chráněným 
odběratelům na období šedesáti dnů rovněž 
ve stavu nouze podle čl. 9 odst. 2. 
Příslušný orgán usiluje o to, aby dodávky 
chráněným odběratelům zůstaly zachovány 
co nejdéle. 

2. Příslušný orgán stanoví dodavatelským 
podnikům povinnost zajistit dodávky
plynu chráněným odběratelům na období 
třiceti dnů rovněž ve stavu nouze podle 
čl. 9 odst. 2. Dodavatelské podniky ve 
spolupráci s příslušným orgánem usilují
o to, aby dodávky chráněným odběratelům 
zůstaly zachovány co nejdéle v rámci 
zabezpečení dodávek plynu, jež umožní 
tržní mechanismy. 
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Odůvodnění

Prvořadým úkolem dodavatelských podniků by mělo být zajištění standardů pro dodávky. 
Období třiceti dnů by snížilo náklady odběratelů, viz. čl. 7 odst. 1.

Trh by měl fungovat co nejdéle a tržní mechanismy by měly vytvářet fyzické a smluvní 
nástroje k zachování dodávek pro chráněné odběratele.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povinnosti uložené plynárenským 
podnikům ke splnění standardu pro 
dodávky podle odstavce 1 a 2 jsou 
nediskriminující a nejsou pro subjekty 
vstupující na trh a malé podniky 
neúměrnou zátěží. 

3. Povinnosti uložené plynárenským 
podnikům ke splnění standardu pro 
dodávky podle odstavce 1 a 2 jsou 
nediskriminující a nejsou pro tyto podniky 
neúměrnou zátěží. 

Odůvodnění

Cíle tohoto návrhu nařízení lze dosáhnout pouze pokud budou úloha a povinnosti jednotlivých 
aktérů jednoznačně definovány na základě standardů uplatňovaných na všechny účastníky 
trhu stejně, a to včetně subjektů vstupujících na trh a malých podniků.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý příslušný orgán plně posoudí [do 
30. září 2010; 6 měsíců od vstupu
v platnost] rizika ovlivňující zabezpečení 
dodávek plynu ve svém členském státě:

1. Každý příslušný orgán do ... * provede 
posouzení rizik a dopadů, které se stane 
základem pro: 

a) uplatněním standardů upřesněných
v článcích 6 a 7; 

a) vypracování rizikového profilu 
dotčeného členského státu, se zvážením 
všech příslušných vnitrostátních
a regionálních okolností;

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností; 

b) vypracování plánu preventivních 
opatření dotčeného členského státu;
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c) simulací různých scénářů výjimečně 
vysoké poptávky a narušení dodávek, jimiž 
je například porucha hlavních přepravních 
infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG
a narušení dodávek od dodavatelů
ze třetích zemí;

c) vypracování plánu pro stav nouze 
dotčeného členského státu;

d) určením interakce a korelací rizik
s ostatními členskými státy. 

Posouzení rizik a dopadů bude založeno 
na standardech specifikovaných
v článcích 6 a 7 a bude zahrnovat 
simulaci různých scénářů výjimečně 
vysoké poptávky a/nebo narušení dodávek, 
jimiž je například porucha hlavních 
přepravních infrastruktur, zásobníků, 
terminálů LNG a narušení dodávek od 
producentů ze třetích zemí. Přihlíží se
k interakci a korelaci rizik s ostatními 
členskými státy.
*Úř. věst. prosím vložte datum: 12 měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Lhůta pro posouzení rizik a dopadů podle čl. 8 odst. 1 by měla být stejná jako ve čl. 4 odst. 1. 
Navržené nařízení ukládá členským státům značné strukturální povinnosti, např. pravidlo N-1 
pro standard infrastruktury nebo závazná ustanovení týkající se zpětných toků. Je nezbytné 
důkladně posoudit navrhovaná opatření, aby se zamezilo tomu, že nové kapacity zůstanou 
nevyužity a budou představovat nenávratné výdaje, jež povedou ke zvýšení cen pro konečné 
odběratele a budou na překážku konkurenceschopnosti plynárenství jako celku. Posouzení 
rizik a dopadů by měl proto provádět každý členský stát s použitím společné metodiky, 
přičemž v případě potřeby bude moci daný členský stát zohlednit konkrétní vnitrostátní 
okolnosti a zvláštnosti. Na základě výsledků budou vypracována konkrétní opatření a nouzové 
plány. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posouzení rizik a dopadů bere v potaz 
technickou proveditelnost a analýzu 
nákladů a přínosů. Tak by tomu mělo být 
zejména před jakýmkoli možným 
rozšířením, kterým by do kategorie 
chráněných odběratelů byli kromě 
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odběratelů z domácností zahrnuti i další 
odběratelé.

Odůvodnění

Lhůta pro posouzení rizik a dopadů podle čl. 8 odst. 1 by měla být stejná jako ve čl. 4 odst. 1. 
Navržené nařízení ukládá členským státům značné strukturální povinnosti, např. pravidlo N-1 
pro standard infrastruktury nebo závazná ustanovení týkající se zpětných toků. Je nezbytné 
důkladně posoudit navrhovaná opatření, aby se zamezilo tomu, že nové kapacity zůstanou 
nevyužity a budou představovat nenávratné výdaje, jež povedou ke zvýšení cen pro konečné 
odběratele a budou na překážku konkurenceschopnosti plynárenství jako celku. Posouzení 
rizik a dopadů by měl proto provádět každý členský stát s použitím společné metodiky, 
přičemž v případě potřeby bude moci daný členský stát zohlednit konkrétní vnitrostátní 
okolnosti a zvláštnosti. Na základě výsledků budou vypracována konkrétní opatření a nouzové 
plány. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Na základě doporučení Komise
v souladu s čl. 4 odst. 3 nebo v případě, že 
je vypracován společný plán na regionální 
úrovni podle čl. 4 odst. 4, mohou být 
povinnosti stanovené v tomto článku 
plněny na regionální úrovni.

Odůvodnění

Lhůta pro posouzení rizik a dopadů podle čl. 8 odst. 1 by měla být stejná jako ve čl. 4 odst. 1. 
Navržené nařízení ukládá členským státům značné strukturální povinnosti, např. pravidlo N-1 
pro standard infrastruktury nebo závazná ustanovení týkající se zpětných toků. Je nezbytné 
důkladně posoudit navrhovaná opatření, aby se zamezilo tomu, že nové kapacity zůstanou 
nevyužity a budou představovat nenávratné výdaje, jež povedou ke zvýšení cen pro konečné 
odběratele a budou na překážku konkurenceschopnosti plynárenství jako celku. Posouzení 
rizik a dopadů by měl proto provádět každý členský stát s použitím společné metodiky, 
přičemž v případě potřeby bude moci daný členský stát zohlednit konkrétní vnitrostátní 
okolnosti a zvláštnosti. Na základě výsledků budou vypracována konkrétní opatření a nouzové 
plány. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 20
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejpozději do ... * bude každý společný 
plán na regionální úrovni podle čl. 4 odst. 
4 obsahovat komplexní posouzení rizik
v oblasti dodávek plynu v daném regionu, 
přičemž se zohlední posouzení rizik, která 
již předtím vypracovaly účastnící se 
členské státy.
* v Úř. věst. prosím vložte datum: devět měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Nejpozději do ...* provede Komise 
komplexní posouzení rizik v oblasti 
zabezpečení dodávek plynu v Evropské 
unii, přičemž se zohlední posouzení rizik, 
která byla již předtím vypracována 
členskými státy a veškeré společné plány 
na regionální úrovni.
* v Úř. věst. prosím vložte datum: 12 měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) stanoví podíl jiných než tržních 
opatření uvedených v příloze III, která se 
plánují nebo mají být provedena ve stavu 
nouze, a posuzuje, v jaké míře je použití 
jiných než tržních opatření zapotřebí
k řešení krize, posuzuje účinky těchto 
opatření a vymezuje postupy pro jejich 

(7) stanoví na základě analýzy nákladů
a přínosů podíl jiných než tržních opatření 
uvedených v příloze III, která se plánují 
nebo mají být provedena ve stavu nouze, 
posuzuje, v jaké míře je použití jiných než 
tržních opatření zapotřebí k řešení krize,
a pouze jako krajní možnost s cílem 
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provádění; zabezpečit nepřetržitost dodávek plynu
posuzuje účinky těchto opatření
a vymezuje postupy pro jejich provádění;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) úroveň včasného varování (včasné 
varování): pokud existují konkrétní, 
závažné a spolehlivé informace, vyvolané 
zřejmě mechanismem včasného varování, 
že může dojít k situaci, která zhorší 
podmínky pro dodávky;

1) úroveň včasného varování (včasné 
varování): konkrétní, závažné a spolehlivé 
informace nasvědčují tomu, že by se 
podmínky pro dodávky mohly v krátké 
době zhoršit. Očekává se, že trh problém 
vyřeší bez zásahu příslušného orgánu.

Odůvodnění

Každá krizová úroveň by měla být podrobně vysvětlena a jasně odlišena od ostatních úrovní, 
aby se ve stavu nouze zamezilo zmatkům. Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici 
2004/67/ES za účelem zabezpečení dodávek (I: podniky; II: členské státy; III: Komise) již 
není v návrhu nařízení jasně vyjádřen. Tato zásada by měla být do návrhu nařízení znovu 
zařazena. Během prvních dvou fází krize se očekává, že problém plně vyřeší trh, avšak
v případě skutečné krize / stavu nouze, kterou samotné tržní mechanismy nejsou schopny řešit, 
by do řešení měly být zapojeny členské státy.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise do jednoho týdne ověří, zda je
vyhlášení stavu nouze oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky
a fungování vnitřního trhu. Komise může 
zejména požádat příslušný orgán, aby 
upravil opatření, která jsou pro plynárenské 
podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své 
vyhlášení stavu nouze, pokud podle 
Komise není oprávněné nebo své 
oprávněnosti již pozbylo.

6. Komise do tří dnů ověří, zda vyhlášení 
stavu nouze splňuje kriteria stanovená
v odst. 2 bodě 3 a není neúměrnou zátěží 
pro plynárenské podniky a fungování 
vnitřního trhu. Komise může zejména 
požádat příslušný orgán, aby upravil 
opatření, která jsou pro plynárenské 
podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své 
vyhlášení stavu nouze, pokud podle 
Komise není oprávněné nebo své 
oprávněnosti již pozbylo.
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Odůvodnění

Je nezbytné tuto lhůtu zkrátit, neboť důsledky energetické krize jsou často zjevné již po 
několika dnech a mohou již mít negativní dopad na hospodářství.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Plány pro stav nouze jsou 
aktualizovány každé dva roky. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise vyhlásí stav nouze pro 
Společenství na žádost jednoho příslušného 
orgánu nebo pokud dle výpočtu ENTSO-G 
přijde Společenství o více než 10 % 
denního dovozu plynu ze třetích 
zemí.Komise vyhlásí stav nouze pro 
Společenství, pokud stav nouze vyhlásil 
více než jeden příslušný orgán na základě 
ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může 
vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené 
zeměpisné regiony zahrnující více než 
jeden členský stát.

1. Komise vyhlásí stav nouze pro Unii na 
žádost jednoho příslušného orgánu nebo 
pokud dle výpočtu ENTSO-G přijde Unie
o více než 10 % denního dovozu plynu ze 
třetích zemí, což představuje denní 
spotřebu určitých členských států. Komise 
vyhlásí stav nouze pro Unii, pokud stav 
nouze vyhlásil více než jeden příslušný 
orgán na základě ověření podle čl. 9 odst. 
6. Komise může vyhlásit stav nouze pro 
zvláště postižené zeměpisné regiony 
zahrnující více než jeden členský stát.

Odůvodnění

Je třeba připomenout, že 10% výpadek v denním dovozu plynu již představuje svým rozsahem 
denní spotřebu plynu některého z menších členských států, a proto je důležité trvat na limitu 
ve výši 10 %.

Pozměňovací návrh 27
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) provádění plánů; g) plánů preventivních opatření, plánů 
pro stav nouze a provádění opatření v nich 
stanovených;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány a Komise zajistí 
důvěrnost informací, které mají
z obchodního hlediska citlivou povahu.

3. Příslušné orgány a Komise vytvoří 
strukturu, která zajistí důvěrnost
a ochranu informací, které mají
z obchodního hlediska citlivou povahu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sledování Sledování ze strany Komise
Po posouzení oznámených plánů a po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu Komise vypracuje do […] 
závěry týkající se možných prostředků ke 
zlepšení zabezpečení dodávek plynu na 
úrovni Společenství a podá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení. Zpráva případně obsahuje 
doporučení na zdokonalení tohoto nařízení.

Po posouzení oznámených plánů a po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu Komise vypracuje do […] 
závěry týkající se možných prostředků ke 
zlepšení zabezpečení dodávek plynu na 
úrovni Unie a potřeby provést posouzení 
rizik a vypracovat plán preventivních 
opatření a plán pro stav nouze na úrovni 
Unie a podá Evropskému parlamentu
a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. 
Zpráva případně obsahuje doporučení na 
zdokonalení tohoto nařízení Zpráva 
případně obsahuje doporučení na 
zdokonalení tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato zpráva bude rovněž obsahovat 
analýzu silných stránek, slabin, možností
a hrozeb (tzv. SWOT analýzu), která se 
bude zabývat odpovědností za provádění 
opatření určených k zabezpečení dodávek 
plynu stanovených v tomto nařízení. 
Komise zváží, zda by neměla spíše než 
příslušným orgánům členských států být 
tato odpovědnost svěřena Skupině 
evropských regulátorů pro elektřinu
a plyn (ERGEG).

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Projekt plynovodu Nabucco

Orgány Evropské unie učiní z projektu 
plynovodu Nabucco prioritu, pokud jde
o politickou podporu a financování.

Odůvodnění

V nařízení, které se týká zabezpečení dodávek plynu, by měla hrát významnou úlohu 
diverzifikace dodávek plynu. V této souvislosti by projekt plynovodu Nabucco mohl pro EU 
představovat alternativu k současným zdrojům plynu.
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