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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zemní plyn je fosilním palivem s nejnižšími emisemi CO2, a jako takový hraje klíčovou roli 
v přechodu Evropy na nízkouhlíkový energetický systém. Plyn dnes v Evropě pokrývá 
čtvrtinu primární spotřeby energie, přičemž téměř 60 % plynu se dováží1. Ačkoli nárůst 
poptávky po plynu by se měl stabilizovat mj. díky cílům EU pro rok 2020 týkajícím se podílu 
energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů, 
pokles domácí produkce by stále vedl k tomu, že závislost EU na dovozu plynu by zůstala 
stejně vysoká nebo by se dokonce ještě zvyšovala. Rusko-ukrajinská plynová krize z ledna 
2009, kdy 30 % dodávek plynu určeného pro Evropu bylo na dva týdny zastaveno, byla 
jasným důkazem toho, že za stávajících okolností, kdy závislost na dovozu stále roste 
a zvyšuje se i nejistota ohledně dodávek a jejich zprostředkování, není směrnice 
o zabezpečení dodávek zemního plynu2 ve své současné podobě dostačující a je nutné provést 
její revizi. Dále je třeba zdůraznit, že pro některé členské státy znamenalo přerušení dodávek 
plynu v lednu 2009 pozastavení 100 % dovozu plynu z Ruska a že situace v jednom členském 
státě zůstává po přerušení dodávek plynu stále nevyřešena.

Tyto okolnosti naprosto jasně poukazují na to, že proces budování plně liberalizovaného 
vnitřního trhu s energií zůstává nedokončen a že je naléhavě nutné přijmout opatření, která 
dodávky plynu pro EU zajistí účinnějším způsobem.

Pokud jde o životní prostředí, navrhovatel se domnívá, že zabezpečení dodávek plynu musí 
být v souladu s jeho ochranou, aby Evropa mohla energii využívat udržitelným způsobem:

 Měl by se vzít v úvahu environmentální dopad navrhovaných opatření na straně 
nabídky a poptávky. I v nouzové situaci by se měla dát přednost opatřením 
s nejmenším dopadem na životní prostředí.

 Je třeba upozornit na to, že přechod z plynu na jiná paliva, např. uhlí a topný olej, by 
znamenal zvýšení emisí skleníkových plynů.

 Úspora energie a energetická účinnost hrají při prevenci krizí a zmírňování jejich 
důsledků hlavní roli, a opatření v této oblasti by měla být tudíž více zdůrazňována. 
Zvláštní pozornost by se měla v této souvislosti věnovat probíhajícím jednáním 
o souboru opatření týkajících se energetické účinnosti, tj. návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov3 a návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o označování pneumatik v souvislosti s účinným využitím paliva 
a jinými zásadními parametry4.

 Je třeba více zdůraznit význam udržitelných zdrojů energie, které se nacházejí na 
území EU. Je třeba usnadnit integraci plynu z obnovitelných zdrojů do infrastruktury 
plynárenské sítě.

 V případech, kdy je to vyžadováno zvláštními právními předpisy, zejména směrnicí 
2001/42/ES a směrnicí Rady 85/337/EHS, by měla být nová energetická infrastruktura 
budována pouze na základě odpovídajícího posouzení dopadu na životní prostředí a 
s řádným ohledem na životní prostředí, a zvláště na chráněné přírodní oblasti zařazené 

                                               
1 Průměr v EU-27, údaj z roku 2007.
2 Směrnice Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního 

plynu; Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 92.
3 2008/0223(COD)
4 2008/0221(COD)
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do soustavy Natura 2000.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 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 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Výpadek největší jednotlivé 
plynárenské infrastruktury nebo zdroje 
dodávek plynu, takzvaná zásada N-1, je 
reálným scénářem. Členské státy by měly 
při zabezpečení dodávek plynu vycházet 
právě z výpadku uvedené infrastruktury 
nebo zdroje dodávek, který by měl být 
srovnávacím kritériem schopnosti těchto 
států nalézt za dané výpadky náhradu.

(8) Výpadek největší jednotlivé 
plynárenské infrastruktury, takzvaná 
zásada N-1, je reálným scénářem.  Členské 
státy by měly při zabezpečení dodávek 
plynu vycházet právě z výpadku uvedené 
infrastruktury, který by měl být 
srovnávacím kritériem schopnosti těchto 
států nalézt za dané výpadky náhradu. 

Odůvodnění

Zkušenosti spojené s plynárenskou krizí na počátku roku 2009 prokázaly, že podniky jsou 
schopné v případě výpadku jednoho zdroje dodávek zemního plynu zajistit zásobování.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Dostačující plynárenská infrastruktura 
v členském státě i v rámci Společenství má 
zásadní význam při řešení situací, kdy 
dojde k narušení dodávek. Společná 
minimální kritéria pro zabezpečení 
dodávek plynu by měla zajistit stejné 
podmínky při zabezpečování dodávek 
plynu pro všechny a vytvořit významné 
pobídky pro budování nezbytné 
infrastruktury a zlepšení úrovně 

(9) Dostačující plynárenská infrastruktura 
v členském státě i v rámci Společenství má 
zásadní význam při řešení situací, kdy 
dojde k narušení dodávek. Společná 
minimální kritéria pro zabezpečení 
dodávek plynu by měla zajistit stejné 
podmínky při zabezpečování dodávek 
plynu pro všechny a vytvořit významné 
pobídky pro budování nezbytné 
infrastruktury a zlepšení úrovně 
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připravenosti pro případ krize. Na zajištění 
dodávek energie se mohou významně 
podílet opatření na straně poptávky, 
například přechod na jiná paliva, pokud je 
možné tato opatření uplatnit rychle a 
značně snížit poptávku v reakci na narušení 
dodávek.

připravenosti pro případ krize. Na zajištění 
dodávek energie se mohou významně 
podílet opatření na straně poptávky, 
například přechod na jiná paliva, pokud je 
možné tato opatření uplatnit rychle a 
značně snížit poptávku v reakci na narušení 
dodávek. Je třeba však upozornit na to, že
přechod na fosilní paliva by znamenal 
zvýšení emisí skleníkových plynů. Na 
straně poptávky by se mělo více 
propagovat účinné využívání energie.
Mělo by se řádně zohlednit, jaký dopad 
budou mít navrhovaná opatření na straně 
nabídky a poptávky na životní prostředí, a 
měla by být upřednostněna ta opatření, 
jejichž dopad na životní prostředí bude 
nejnižší. Veškeré investice do 
infrastruktury by se měly provádět s 
řádným ohledem na životní prostředí a na 
související právní předpisy Společenství.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měly by se silně podporovat investice 
do nové plynárenské infrastruktury. Tyto 
investice by měly zlepšit zabezpečení 
dodávek plynu a zároveň zajistit řádné 
fungování vnitřního trhu s plynem. Pokud 
jde o investici do infrastruktury, která je 
přeshraniční povahy, měly by se o ni 
důkladně zajímat Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále jen 
„ACER“) zřízená nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) …/… a Evropská 
síť provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu (dále jen „ENTSO-G“), aby 
se tak lépe zohlednily přeshraniční 
důsledky.

(10) Měly by se silně podporovat investice 
do nové plynárenské infrastruktury, ovšem 
k jejich realizaci by se mělo přistupovat až 
na základě náležitého posouzení jejich 
dopadu na životní prostředí. Tato nová 
infrastruktura by měla zlepšit zabezpečení 
dodávek plynu a zároveň zajistit řádné 
fungování vnitřního trhu s plynem. Tyto 
investice by měly být v zásadě prováděny 
podniky a zakládat se na hospodářských 
pobídkách. Měla by se usnadnit integrace 
plynu z obnovitelných zdrojů do 
infrastruktury plynárenské sítě. Pokud jde 
o investici do infrastruktury, která je 
přeshraniční povahy, měly by se o ni 
důkladně zajímat Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále jen 
„ACER“) zřízená nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) …/… a Evropská 
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síť provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu (dále jen „ENTSO-G“), aby 
se tak lépe zohlednily přeshraniční 
důsledky.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Za účelem podpory členských států při 
financování investic do domácí těžby 
a infrastruktury mohou být k dispozici 
různé finanční prostředky Společenství, 
zejména pak úvěry a záruky z Evropské 
investiční banky nebo financování z 
regionálních, strukturálních fondů nebo 
Fondu soudržnosti. Evropská banka, jakož 
i nástroje vnější pomoci Společenství, např. 
ENPI, IPA a DCI, mohou taktéž financovat 
opatření ve třetích zemích s cílem zlepšit 
zabezpečení dodávek energie.

(11) Za účelem podpory členských států při 
financování investic do domácí těžby, 
infrastruktury a opatření v oblasti 
energetické účinnosti mohou být 
k dispozici různé finanční prostředky 
Společenství, zejména pak úvěry a záruky 
z Evropské investiční banky nebo 
financování z regionálních, strukturálních 
fondů nebo Fondu soudržnosti. Evropská 
banka, jakož i nástroje vnější pomoci 
Společenství, např. ENPI, IPA a DCI, 
mohou taktéž financovat opatření ve třetích 
zemích s cílem zlepšit zabezpečení 
dodávek energie. Financování 
Společenstvím je obzvláště důležité pro 
zlepšení vzájemné propojenosti regionů 
a členských států, jež jsou považovány 
za „energetické ostrovy“.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V zájmu zachování řádného fungování 
vnitřního trhu, zejména v případě narušení 
dodávek a v krizových situacích, má proto 
zcela klíčový význam, aby se přesně 
vymezily role a povinnosti všech 
plynárenských podniků a příslušných 
orgánů.

(15) V zájmu zachování řádného fungování 
vnitřního trhu, zejména v případě narušení 
dodávek a v krizových situacích, má proto 
zcela klíčový význam, aby se přesně 
vymezily role a povinnosti všech 
plynárenských podniků, příslušných 
orgánů a Komise.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby se zajistila co nejvyšší 
připravenost na narušení dodávek, měly by 
všechny plynárenské podniky spolu 
s příslušnými orgány vypracovat plány pro 
stav nouze. Tyto plány by měly být ve 
vzájemném souladu. Jejich obsah by měl 
vycházet z osvědčených postupů ve 
stávajících plánech a jasně by měl vymezit 
úlohy a povinnosti všech dotčených 
plynárenských podniků a příslušných 
orgánů. Je-li to možné a zapotřebí, měly by 
být na regionální úrovni vypracovány 
společné plány pro stav nouze. 

(22) Aby se zajistila co nejvyšší 
připravenost na narušení dodávek, měly by 
všechny plynárenské podniky spolu 
s příslušnými orgány vypracovat plány pro 
stav nouze. Tyto plány by měly být ve 
vzájemném souladu na úrovni vnitrostátní, 
regionální i na úrovni Společenství. Jejich 
obsah by měl vycházet z osvědčených 
postupů ve stávajících plánech a jasně by 
měl vymezit úlohy a povinnosti všech 
dotčených plynárenských podniků a 
příslušných orgánů. Je-li to možné a 
zapotřebí, měly by být na regionální úrovni 
vypracovány společné plány pro stav 
nouze. 

Pozměňovací návrh 7

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 

(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, např. členské 
státy označované jako „energetické 
ostrovy“, by členské státy měly vytvořit 
zvláštní opatření k realizaci této solidarity, 
jak je stanoveno v článku 194 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, včetně opatření 
jako jsou obchodní dohody mezi 
plynárenskými podniky, mechanismy 
náhrad, zvýšené vývozy plynu nebo 
zvýšené odběry ze zásobníků. Solidární 
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stav nouze na regionální úrovni. opatření mohou být zvlášť vhodná mezi 
členskými státy, jimž Komise doporučuje 
vypracovat společné preventivní akční 
plány nebo plány pro stav nouze na 
regionální úrovni. Je třeba podpořit 
obchodní dohody mezi podniky založené 
na vytvoření společných preventivních 
plánů a plánů pro stavy nouze.

Odůvodnění

Není možné stanovit závazné předlohy pro možná solidární opatření či kompenzační 
mechanismy.

Pozměňovací návrh 8

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
zajištěním řádného a nepřetržitého
fungování vnitřního trhu s plynem a 
zavedením mimořádných opatření, k nimž 
by se přistoupilo v situaci, kdy by již trh 
nemohl zajistit požadované dodávky 
plynu, tím, že se v duchu solidarity mezi 
členskými státy 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 či závažné a věrohodné 
vyhrožování takovým narušením.

Odůvodnění

Skutečné narušení dodávek by nemělo být jediným důvodem k reakci.  Reagovat by se mělo 
také na závažné a věrohodné vyhrožování jejich narušením. Duch solidarity by se měl v 
nařízení zdůraznit v souladu se závěry za zasedání Evropské rady z března 2009.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – 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 jimi 
mohou též být i jiní odběratelé, jako jsou 
malé a střední podniky, školy, nemocnice a 
jiné subjekty, které poskytují veřejné 
zdravotnické, sociální a vzdělávací služby, 
jsou-li již připojeny k plynárenské 
distribuční síti; 

Odůvodnění

Členské státy by měly mít právo vytvořit si seznam chráněných odběratelů na úrovni 
vnitrostátních právních předpisů v závislosti na svých potřebách, a budou-li to považovat za 
nutné, tento seznam dále rozšiřovat.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise v souladu se svými 
pravomocemi zavede opatření stanovená v 
tomto nařízení. Tato opatření zahrnují 
zejména každoroční posouzení rizika 
stanovené čl. 8 odst. 1 písm. a) a 
nepřetržité monitorování míry zabezpečení 
dodávek plynu na úrovni Společenství.

Odůvodnění

Vzhledem k přeshraniční povaze krizí v souvislosti s dodávkami plynu je třeba prevenci a 
přípravu provádět také na úrovni Komise/Společenství.
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Pozměňovací návrh 11

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. Do [31.března 2011; 12 měsíců od 
vstupu v platnost] příslušný orgán, po 
konzultaci s plynárenskými podniky, 
příslušnými organizacemi zastupujícími 
zájmy odběratelů z domácností, 
průmyslových odběratelů a dalších 
zúčastněných subjektů regulačním 
orgánem, není-li příslušným orgánem, a v 
souladu s odstavcem 2 vypracuje:

Odůvodnění

Vzhledem k přeshraniční povaze krizí v souvislosti s dodávkami plynu je třeba jejich prevenci 
a přípravu na ně lépe koordinovat na úrovni Společenství. Je třeba více zdůraznit povinnost 
konzultovat příslušné orgány ostatních členských států a Komisi.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány si před přijetím těchto 
plánů vymění informace a povedou spolu a 
s Komisí konzultace, aby byl zajištěn 
vzájemný soulad jejich plánů a opatření na 
odpovídající regionální úrovni. Uvedené 
konzultace zahrnují přinejmenším 
propojení, přeshraniční dodávky, 
přeshraniční skladování a fyzickou 
kapacitu pro přepravu plynu oběma směry.

2. Příslušné orgány si před přijetím těchto 
plánů vymění informace a povedou spolu a 
s Komisí konzultace, aby byl zajištěn 
vzájemný soulad jejich plánů a opatření na 
odpovídající regionální úrovni a na úrovni 
Společenství. Uvedené konzultace zahrnují 
přinejmenším propojení, přeshraniční 
dodávky, přeshraniční skladování a 
fyzickou kapacitu pro přepravu plynu 
oběma směry, jakož i smluvní omezení pro 
poskytování přeshraničních dodávek. V 
průběhu konzultací je třeba zajistit 
důvěrnost údajů, které mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu.
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Odůvodnění

Vzhledem k přeshraniční povaze krizí v souvislosti s dodávkami plynu je třeba jejich prevenci 
a přípravu na ně provádět také na úrovni Společenství. Příslušným orgánem v této věci by 
měla být Evropská komise.

Pozměňovací návrh 13

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 v případě 
potřeby 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 nebo požádat o to, aby byl 
vypracován společný plán na regionální 
úrovni.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření pro splnění standardů pro 
infrastrukturu a zabezpečení dodávek 
stanovených v článcích 6 a 7; tato opatření 
zahrnují alespoň plány na splnění 
standardu N-1, objemy a kapacity potřebné 
pro zajištění dodávek chráněným 
odběratelům ve vymezených obdobích 
vysoké poptávky, opatření na straně 
poptávky, povinnosti uložené 
plynárenských podnikům a dalším 
příslušným subjektům;

a) opatření pro splnění standardů pro 
infrastrukturu a zabezpečení dodávek 
stanovených v článcích 6 a 7; tato opatření 
zahrnují alespoň plány na splnění 
standardu N-1, objemy a kapacity potřebné 
pro zajištění dodávek chráněným 
odběratelům ve vymezených obdobích 
vysoké poptávky – v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/42/ES ze dne 27. června 2001 
o posuzování vlivů některých plánů 
a programů na životní prostředí1 a 
směrnicí Rady 85/337/EHS ze dne 27. 
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června 1985 o posuzování vlivů některých 
veřejných a soukromých záměrů na 
životní prostředí2 – , opatření na straně 
poptávky, povinnosti uložené 
plynárenských podnikům a dalším 
příslušným subjektům
1. Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30.
2. Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40.

Pozměňovací návrh 15

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 do [31. března 
2016; 5 let 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.

Odůvodnění

Z technického hlediska není možné během tří let vybudovat nutnou infrastrukturu a celou 
přepravní soustavu přizpůsobit.

Pozměňovací návrh 16

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, 

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do čtyř let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 



AD\802946CS.doc 13/21 PE430.260v02-00

CS

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 
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.

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 
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 čtyřletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy, 
aby byly možné obousměrné toky plynu. 
Provozovatel přepravní soustavy zvýší 
kvalitu infrastruktury s cílem zajistit, aby 
únik metanu z potrubí a kompresorových 
stanic byl minimální.

Odůvodnění

Z technického hlediska není možné během dvou let celou přepravní soustavu přizpůsobit tak, 
aby umožňovala obousměrný tok.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
směrnice […/…ES] zohlední náklady na 
splnění standardu N-1 a náklady na to, aby 
byla permanentní fyzická kapacita využita 
pro přepravu plynu oběma směry.
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členské státu, rozhodnou o rozložení 
nákladů společně vnitrostátní regulační 
orgány všech dotčených členských států.
Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
…/….

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
směrnice […/…ES] zohlední náklady na 
splnění standardu N-1 a náklady na to, aby 
byla permanentní fyzická kapacita využita 
pro přepravu plynu oběma směry. 
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členské státu, rozhodnou o rozložení 
nákladů společně vnitrostátní regulační 
orgány všech dotčených členských států. 
Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
…/…. Měla by se zvážit možnost 
spolufinancování rozšíření vzájemné 
propojenosti z fondů Společenství, 
zejména pro oblasti, jež jsou 
považovány za „energetické ostrovy“.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

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

Odůvodnění
Uvedená povinnost plně posoudit rizika znamená pro příslušné orgány nezanedbatelnou 
byrokratickou a administrativní zátěž, aniž by bylo zřejmé, zda lze situaci v případě stavu 
nouze pro Společenství skutečně na základě těchto informací zlepšit.

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise provede do [30. března 2011; 
12 měsíců od vstupu v platnost] kompletní 
posouzení rizik ohrožujících zabezpečení 
dodávek plynu ve Společenství (posouzení 
provedené Společenstvím), které zohlední 
zejména posouzení rizik provedená 
každým členským státem a všechny 
relevantní mezinárodní okolnosti.

Odůvodnění

Přínos posouzení rizik provedeného na úrovni Společenství. Objeví-li se významné nebo 
nečekané nebezpečí, je třeba prozkoumat posouzení rizik provedené jak na vnitrostátní 
úrovni, tak na úrovni Společenství.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plynárenské podniky, příslušné 
organizace zastupující zájmy domácností
a průmyslových odběratelů a regulační 
orgán, není-li příslušným orgánem, 
spolupracují a poskytnou veškeré nezbytné 
informace pro posouzení rizik.

2. Plynárenské podniky, příslušné 
organizace zastupující zájmy domácností, 
průmyslových odběratelů a dalších 
zúčastněných subjektů a regulační orgán, 
není-li příslušným orgánem, spolupracují
a poskytnou veškeré nezbytné informace 
pro posouzení rizik.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení rizik se opakuje každé dva 
roky před 30. zářím daného roku.

3. Posouzení rizik se opakuje každý rok
před 30. zářím.

Odůvodnění

Posouzení rizik je třeba provádět častěji, aby se případným krizím lépe předcházelo a 
příprava na ně byla účinnější. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud 
vznikne výjimečně vysoká poptávka nebo 
dojde k narušení dodávek prostřednictvím 
či z největší infrastruktury nebo zdroje 
a existuje věrohodné riziko, že standard 
pro dodávky chráněným odběratelům již 
nelze splnit pouze prostřednictvím tržních 
nástrojů.

3) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud 
vznikne výjimečně vysoká poptávka nebo 
dojde k narušení dodávek prostřednictvím 
či z největší infrastruktury nebo zdroje 
nebo existuje věrohodné riziko, že standard 
pro dodávky chráněným odběratelům již 
nelze splnit pouze prostřednictvím tržních 
nástrojů.
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Odůvodnění

Podnět k uplatnění nouzových opatření by měl být vymezen flexibilněji. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 - odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán 
okamžitě informuje Komisi a poskytne jí 
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě o 
pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu a 
informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

4. V případě vyhlášení výstrahy či stavu 
nouze příslušný orgán okamžitě informuje 
Komisi a poskytne jí veškeré nezbytné 
informace. V případě stavu nouze, který 
může vést k výzvě o pomoc z EU a jejích 
členských států, to příslušný orgán 
dotčeného členského státu neprodleně 
oznámí Monitorovacímu a informačnímu 
středisku civilní ochrany Komise.

Odůvodnění

Teprve při vyhlášení úrovně výstrahy či stavu nouze přísluší členským státům, popř. EU úkol 
znovu zajistit dodávky. Během fáze včasného varování je odstranění problémů v oblasti 
dodávek úkolem podniků.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud příslušný orgán vyhlásí stav 
nouze, musí se řídit předem vymezenými 
opatřeními podle plánu pro stav nouze a 
okamžitě Komisi informovat zejména 
o opatřeních, která hodlá uskutečnit podle 
čl. 9 odst. 1. Komise může svolat 
Koordinační skupinu pro otázky plynu. 

5. Pokud příslušný orgán vyhlásí stav 
nouze, musí se řídit předem vymezenými 
opatřeními podle plánu pro stav nouze a 
okamžitě Komisi informovat zejména 
o opatřeních, která hodlá uskutečnit podle 
čl. 9 odst. 1. Komise svolá Koordinační 
skupinu pro otázky plynu.

Odůvodnění

Pravomoci Evropské komise, pokud jde o krizové řízení během stavu nouze na úrovni 
Společenství, je třeba upřesnit.
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Pozměňovací návrh 25

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 kalendářních dnů 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.

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 vydá výstrahu pro Společenství 
na žádost jednoho příslušného orgánu. 
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, 
které nepatří do Evropského 
hospodářského prostoru. Komise rovněž 
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.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise svolá Koordinační skupinu pro 
otázky plynu, jakmile vyhlásí stav nouze 
pro Společenství.

2. Komise svolá Koordinační skupinu pro 
otázky plynu, jakmile vydá výstrahu pro 
Společenství či vyhlásí stav nouze pro 
Společenství.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Při vydání výstrahy Společenství 
požádá Komise příslušné orgány, aby svou 
činnost s cílem vyrovnat se s narušením 
dodávek nebo s mimořádně vysokou 
poptávkou koordinovaly. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě stavu nouze pro Společenství 
zajistí členské státy, aby byl zachován 
přeshraniční přístup ke skladovacím 
zařízením a nezavedou žádná právní 
ustanovení, která by nepatřičně omezovala 
tok plynu na postižené trhy.

6. V případě stavu nouze pro Společenství 
zajistí členské státy, aby byl zachován 
přeshraniční přístup ke skladovacím 
zařízením a nezavedou žádná právní 
ustanovení, která by nepatřičně omezovala 
tok plynu na postižené trhy. Komise 
napomáhá uplatnění těchto opatření s 
cílem zachovat řádné fungování vnitřního 
trhu, zejména při narušení dodávek a 
krizových situacích.

Pozměňovací návrh 30
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – písm. b – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– smluvní omezení týkající se zpětného 
vývozu.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha II – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přípravě preventivních plánů a plánů 
pro stav nouze zohlední příslušný orgán 
tento orientační a demonstrativní výčet 
opatření:

Při přípravě preventivních plánů a plánů 
pro stav nouze zohlední příslušný orgán 
orientační a demonstrativní výčet opatření 
uvedených v této příloze. Příslušný orgán 
při přípravě preventivních plánů a plánů 
pro stav nouze řádně zohlední dopad 
navrhovaných opatření na životní 
prostředí a v co možná nejširší míře 
upřednostní ta opatření, jejichž dopad na 
životní prostředí je nejnižší.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha II – hlava „Strana nabídky“ – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Usnadnění integrace plynu z 
obnovitelných zdrojů do infrastruktury 
plynárenské sítě 

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přípravě preventivních plánů a plánů Při přípravě preventivních plánů a plánů 
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pro stav nouze zváží příslušný orgán 
nasazení následujících opatření pouze ve 
stavu nouze:

pro stav nouze zváží příslušný orgán 
nasazení mimo jiné následujících opatření 
pouze ve stavu nouze:

Odůvodnění

Při vytváření preventivních plánů a plánů pro stav nouze nelze uložit žádná závazná opatření.
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