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Pozměňovací návrh 23
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie a zejména na článek 122
této smlouvy,

Or. de

Odůvodnění

Hlavní cíl návrhu spočívá v zajištění dodávek zemního plynu v krizových situacích.  
Pro takové„obtíže v zásobování určitými výrobky“ je věcně relevantnějším právním 
základem čl. 100 odst. 1 Smlouvy o ES. Plánované změny v porovnání se stávající 
směrnicí nepředpokládají změnu právního základu. 

Pozměňovací návrh 24
Thomas Ulmer 

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, takzvaný ukazatel N-1, je 
reálným scénářem. Členské státy by měly 
při zabezpečení dodávek plynu vycházet 
právě z výpadku uvedené infrastruktury 
podle ukazatele N-1, který by měl být 
srovnávacím kritériem schopnosti těchto 
států nalézt za dané výpadky náhradu.  

Or. de

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. 
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Pozměňovací návrh 25
Thomas Ulmer 

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. Tyto 
investice by měly 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. 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.

Or. de

Odůvodnění

Evropská regulační praxe by měla podnikům poskytnout pobídky pro nové investice. 

Pozměňovací návrh 26
Justas Vincas Paleckis 

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 

(11) Za účelem podpory členských států při 
financování investic do domácí těžby,  
infrastruktury a opatření v oblasti 
energetické účinnosti mohou být 
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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.

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“.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Thomas Ulmer 

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zájmu řádného fungování trhu je (17) V zájmu řádného fungování trhu je 
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nezbytné, aby plynárenské podniky 
uskutečnily včas nezbytné investice do 
místní těžby a infrastruktur, jakými jsou 
například propojení, zařízení umožňující 
fyzické obousměrné toky potrubím, 
zásobníky a zařízení na znovuzplynování 
LNG, a měly při těchto investicích na 
paměti možná narušení dodávek, například 
situaci z ledna 2009.

nezbytné, aby plynárenské podniky 
uskutečnily včas nezbytné investice do 
místní těžby a infrastruktur, jakými jsou 
například propojení nebo zařízení 
umožňující fyzické obousměrné toky 
potrubím, a měly při těchto investicích na 
paměti možná narušení dodávek, například 
situaci z ledna 2009.

Or. de

Odůvodnění

S výjimkou zpětného toku nesmí být žádným způsobem určováno, jaké investice 
do infrastruktury mají být uskutečněny. Zatížilo by to nepřiměřeným způsobem nové 
poskytovatele a malé podniky. 

Pozměňovací návrh 29
Justas Vincas Paleckis 

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. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Thomas Ulmer

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 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 realizaci
této solidarity, včetně opatření jako jsou 
obchodní dohody mezi plynárenskými 
podniky, mechanismy náhrad nebo
zvýšené vývozy plynu. 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. 
Je třeba podpořit obchodní dohody mezi 
podniky založené na vytvoření společných 
preventivních plánů a plánů pro stavy 
nouze.  

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 31
Bogusław Sonik 

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 

(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 
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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.

méně příznivým zeměpisným či 
geologickým podmínkám, by členské státy 
měly vytvořit zvláštní opatření k realizaci
této solidarity, jak je stanoveno v čl. 194 
odst. 2 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 opatření mohou být zvlášť 
vhodná mezi členskými státy, jimž Komise 
doporučuje vypracovat společné 
preventivní akční plány nebo plány pro 
stav nouze na regionální úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a v rámci příslušného přizpůsobení byl právní 
základ návrhu o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu (KOM(2009)0363) 
změněn ze „starého“ článku 95 (sbližování právních předpisů) na „nový“ čl. 194 odst.2 
(energie). 

Pozměňovací návrh 32
Justas Vincas Paleckis 

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, například ty 
členské státy, které jsou „energetickými 
ostrovy“, 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 
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stav nouze na regionální úrovni. plány nebo plány pro stav nouze 
na regionální úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Justas Vincas Paleckis 

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Vzhledem k tomu, že cílů opatření 
pro zabezpečení dodávek plynu ve 
Společenství nelze v dostatečné míře 
dosáhnout na úrovni členských států, 
a z důvodu rozsahu a účinků těchto 
opatření jich proto lze lépe dosáhnout na 
úrovni Společenství, může v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy příslušná opatření přijmout 
Společenství. V souladu se zásadou 
proporcionality, jak stanoví uvedený 
článek, nepřekročí toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení 
uvedených cílů.

(32) Vzhledem k tomu, že cílů opatření 
pro zabezpečení dodávek plynu ve 
Společenství nelze v dostatečné míře 
dosáhnout na úrovni členských států, 
a z důvodu rozsahu a účinků těchto 
opatření jich proto lze lépe dosáhnout 
na regionální úrovni či na úrovni 
Společenství, může v souladu se zásadou 
subsidiarity podle článku 5 Smlouvy 
příslušná opatření přijmout Společenství. 
V souladu se zásadou proporcionality, jak 
stanoví uvedený článek, nepřekročí toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedených cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Thomas Ulmer

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 

1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí 
všichni odběratelé z domácností, kteří jsou 
již připojeni k distribuční síti;
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k plynárenské distribuční síti;

Or. de

Odůvodnění

Výraz „chráněný odběratel“ v podstatě zahrnuje odběratele z domácností ve smyslu zákona o 
hospodaření s energií, popř. školy a nemocnice. Při rozšíření tohoto okruhu ze strany 
členského státu (jak to umožňuje formulace „v případě rozhodnutí dotyčného členského státu 
jimi mohou též být i malé a střední podniky“) je třeba dbát na to, aby tomu tak nebylo na úkor 
třetích osob. (Zde by byl namístě kontrolní mechanismus např. prostřednictvím zapojení 
Koordinační skupiny pro otázky plynu). Kromě toho je zmíněná formulace vhodnější 
ve směrnicích, nikoli v nařízeních, neboť takto formulované ustanovení ponechává členským 
státům při provádění značný prostor.  

Pozměňovací návrh 35
Justas Vincas Paleckis 

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 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zabezpečení dodávek plynu je v rámci 
příslušných oblastí odpovědnosti úkolem 

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

plynárenských podniků, příslušných 
orgánů členských států, průmyslových 
odběratelů plynu a Komise. Vyžaduje 
velkou míru vzájemné spolupráce. Toto 
nařízení zavádí mechanismus pro řešení 
závažnějšího narušení dodávek, který 
je založený na třech fázích. V první fázi 
reagují na přerušení dodávek jednotlivé 
podniky, popř. jejich skupiny; pokud to 
nebude dostatečné, měly by opatření řešící 
narušení dodávek přijmout členské státy. 
Pouze pokud by opatření přijatá v rámci 
první a druhé fáze nebyla úspěšná, měla 
by být přijata vhodná opatření na úrovni 
Společenství. Přednostně by měla být 
zohledněna přeshraniční řešení 
na regionální úrovni. 

Or. de

Odůvodnění

Na tomto místě je třeba silněji zdůraznit pořadí jednotlivých aktérů. Do pravidel, která 
obsahují výčet úloh a odpovědností všech zúčastněných stran, by měl být rovněž zahrnut 
třístupňový mechanismus Společenství. (Srovnej bod odůvodnění č. 18 dosavadní směrnice 
2004/67/ES.)

Pozměňovací návrh 37
Thomas Ulmer 

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise koordinuje příslušné orgány na 
úrovni Společenství prostřednictvím 
Koordinační skupiny pro otázky plynu, a 
to zejména v případě stavu nouze pro 
Společenství.

4. Koordinační skupina pro otázky plynu 
řídí spolupráci na úrovni Společenství
podle článku 11, a to zejména v případě 
stavu nouze pro Společenství. V případě 
stavu nouze pro Společenství svolá 
Koordinační skupina pro otázky plynu 
skupinu pro krizové řízení podle čl. 10 
odst. 3. Její členové jsou jmenováni 
dotčenými členskými státy. 

Or. de
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Odůvodnění

Během poslední krize ohledně přerušení dodávek zemního plynu se ukázalo, že zástupci 
plynárenského odvětví dokáží poskytnout rychlé a účinné řešení. Z tohoto důvodu je nutné 
zajistit, aby se v případě krize bylo možné opřít o osvědčenou organizační strukturu. 

Pozměňovací návrh 38
Justas Vincas Paleckis 

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – úvodní část

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

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Thomas Ulmer 

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  
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. 
Přitom je třeba zajistit důvěrnost 
hospodářsky citlivých údajů. 
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Or. de

Odůvodnění

Informační povinnost se týká důvěrných informací o podnicích. Z tohoto důvodu by měly být 
údaje předávány – je-li to možné – v agregované formě, aby tak byla chráněna obchodní 
tajemství. 

Pozměňovací návrh 40
Justas Vincas Paleckis 

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. 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. 

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Thomas Ulmer 

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 

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

a Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (dále jen „ACER“) též 
doporučit, aby byl vypracován společný 
plán na regionální úrovni.

Or. de

Odůvodnění

Během poslední krize ohledně přerušení dodávek zemního plynu se ukázalo, že zástupci 
plynárenského odvětví dokáží poskytnout rychlé a účinné řešení. Z tohoto důvodu je nutné 
zajistit, aby se v případě krize bylo možné opřít o osvědčenou organizační strukturu. 

Pozměňovací návrh 42
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Thomas Ulmer 

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán své plány, včetně jejich 5. Příslušný orgán své plány, včetně jejich 
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změn podle odstavce 6, zveřejní 
a neprodleně je oznámí Komisi.

změn podle odstavce 6, zveřejní 
a neprodleně je oznámí Koordinační 
skupině pro otázky plynu.

Or. de

Odůvodnění

Během poslední krize ohledně přerušení dodávek zemního plynu se ukázalo, že zástupci 
plynárenského odvětví dokáží poskytnout rychlé a účinné řešení. Z tohoto důvodu je nutné 
zajistit, aby se v případě krize bylo možné opřít o osvědčenou organizační strukturu. 

Pozměňovací návrh 44
Thomas Ulmer 

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. Po dohodě s agenturou ACER,  
sítí ENTSO-G, Koordinační skupinou pro 
otázky plynu a dalšími dotčenými subekty 
přezkoumá Komise plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Pokud jsou Komise 
a Koordinační skupina pro otázky plynu  
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, 
společně si vyžádají revizi plánu. Příslušný 
orgán změní svůj plán do 2 měsíců od 
obdržení výzvy Komise a oznámí Komisi 
změněný plán, nebo jí vyloží, proč 
s výzvou nesouhlasí. V daném případě 
může Komise svoji žádost změnit či 
stáhnout. Pokud se Komise do dvou 
měsíců rozhodne, že svoji žádost nezmění 
ani nestáhne, příslušný orgán musí 
žádosti Komise vyhovět do 3 měsíců 
od oznámení rozhodnutí Komise.

Or. de



PE430.952v01-00 16/26 AM\798998CS.doc

CS

Odůvodnění

Koordinační skupinu pro otázky plynu je třeba aktivněji zapojit do koordinační činnosti na 
evropské úrovni a do přeshraniční výměny informací. Koncepce Koordinační skupiny pro 
otázky plynu se osvědčila během poslední rusko-ukrajinské krize v oblasti zemního plynu.

Pozměňovací návrh 45
Thomas Ulmer 

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 
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.

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do tří let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy příslušné orgány 
rozhodnou, že doplnění kapacity 
o obousměrný tok by v dotčených 
členských státech nepřispělo ke splnění 
ukazatele N-1. Toto rozhodnutí lze 
přezkoumat, změní-li se okolnosti. Úrovně 
kapacity obousměrného toku musí být 
dosaženo nákladově účinným způsobem 
a musí být zohledněna alespoň kapacita 
požadovaná pro splnění standardu pro 
dodávky stanoveného v článku 7. V rámci 
uvedeného tříletého období přizpůsobí 
provozovatel přepravní soustavy fungování 
přepravní soustavy tak, aby byly možné 
obousměrné toky plynu.

Or. de

Odůvodnění

Povinné zavedení obousměrného toku nepřispěje k dosažení cíle. Zpětné toky by měly být 
zavedeny pouze tehdy (popř. na základě možných scénářů a hospodářských pobídek), bude–li 
to možné a prospěšné pro splnění ukazatele N-1. (poznámka: zpětné toky nebyly dosud 
zohledněny v ukazateli N-1). Další body: Výpočet poměru nákladů k dosaženým výsledkům, 
závažné dopady na ukazatele/regulaci pobídek. 



AM\798998CS.doc 17/26 PE430.952v01-00

CS

Pozměňovací návrh 46
Justas Vincas Paleckis 

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 
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.

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 
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. Provozovatel přepravní 
soustavy zvýší kvalitu infrastruktury 
s cílem zajistit, aby únik metanu z potrubí 
a kompresorových stanic byl minimální. 

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Justas Vincas Paleckis 

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 

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
směrnice […/…ES] zohlední náklady na 
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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. 
…/….

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 
členském 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 prověřit možnost 
spolufinancovat zvýšení vzájemné 
propojenosti z fondů Společenství, 
zejména pro oblasti, jež jsou 
považovány za „energetické ostrovy“.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Thomas Ulmer 

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – úvod

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: 

Or. de

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 49
Justas Vincas Paleckis 

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Thomas Ulmer 

Návrh nařízení
Čl. 9 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Plán pro stav nouze zajistí, aby byl i 
v případě stavu nouze zachován 
přeshraniční přístup ke skladovacím 
zařízením. Plán pro stav nouze nezavede 
žádné opatření, které by nepatřičně 
omezovalo přeshraniční tok plynu.

3. Vnitrostátní plán pro stav nouze zajistí, 
aby byl i v případě stavu nouze zachován 
přeshraniční přístup ke skladovacím 
zařízením. Plán pro stav nouze nezavede 
žádné opatření, které by nepatřičně 
omezovalo přeshraniční tok plynu.

Or. de

Odůvodnění

Přeshraniční přístup ke skladovacím zařízením musí být zajištěn příslušnými členskými státy. 

Pozměňovací návrh 51
Thomas Ulmer 

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 

4. V případě vyhlášení úrovně 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 
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neprodleně oznámí Monitorovacímu a 
informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

neprodleně oznámí Monitorovacímu a 
informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

Or. de

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 52
Thomas Ulmer 

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.

Or. de

Odůvodnění

Zde je zapotřebí jasných pravidel pro postup v případě stavu nouze. Ustanovení s formulací 
„může“ by dávalo příliš velký prostor pro interpretaci.

Pozměňovací návrh 53
Justas Vincas Paleckis 

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 

6. Komise do tří kalendářních dnů ověří, 
zda je vyhlášení stavu nouze oprávněné 
a není neúměrnou zátěží pro plynárenské 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Thomas Ulmer 

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 může vyhlásit stav nouze pro 
Společenství na základě žádosti nebo 
pokud dle výpočtu ENTSO-G přijde 
Společenství o více než 20 % 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.

Or. de

Odůvodnění

Hranice pro vyhlášení stavu nouze pro Společenství by měla být stanovena pro výpadek 
převyšující 20 % denního množství zemního plynu importovaného do EU ze třetích zemí. Tato 
hranice se osvědčila během dosavadního uplatňování směrnice.  
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Pozměňovací návrh 55
Justas Vincas Paleckis 

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 může vydat včasné varování 
Společenství nebo výstrahu Společenství 
na žádost 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. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Justas Vincas Paleckis 

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 může svolat Koordinační 
skupinu pro otázky plynu, jakmile vydá 
včasné varování Společenství či výstrahu 
Společenství. Komise svolá Koordinační 
skupinu pro otázky plynu, jakmile vyhlásí 
stav nouze pro Společenství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Justas Vincas Paleckis 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Thomas Ulmer 

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 v rámci obchodních dohod,
a nezavedou žádná právní ustanovení, která 
by nepatřičně omezovala tok plynu na 
postižené trhy.

Or. de

Odůvodnění

Pro členské státy a jejich plynárenské podniky nesmějí existovat žádné povinnosti (kromě 
komerčních dohod), pokud jde o přístup ke skladovacím zařízením.  
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Pozměňovací návrh 59
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 10 - odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam 
pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odborníků z odvětví a zástupců 
Komise. V případě potřeby může tato 
monitorovací pracovní skupina zahájit 
svoji činnost a ve spolupráci 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu ve Společenství i 
mimo něj a podávat o nich zprávy.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V zájmu dosažení cíle snižování byrokracie je třeba zabránit vytváření dalších skupin 
dohlížejících na bezpečnost dodávek, jakož i ukládání dalších povinností týkajících se 
podávání zpráv. Dodatečná monitorovací pracovní skupina je nadbytečná, protože těmito 
úkoly se již na vnitrostátní úrovni zabývají plynárenské podniky a příslušné úřady. Kromě 
toho je obtížné stanovit rozdíl mezi monitorovací pracovní skupinou a Koordinační skupinou 
pro otázky plynu. 

Pozměňovací návrh 60
Thomas Ulmer 

Návrh nařízení
Čl. 11 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Koordinační skupina pro 
otázky plynu s cílem usnadnit koordinaci 
opatření v oblasti zabezpečení dodávek. 
Skupina se skládá ze zástupců členských 
států, agentury ACER, sítě ENTSO-G a 
reprezentativních subjektů dotčeného 
odvětví a ze zástupců odběratelů. Komise 
rozhodne o složení skupiny tak, aby byla 
zaručena její reprezentativnost, a skupině 
předsedá. Skupina stanoví svůj jednací řád.

1. Zřizuje se Koordinační skupina pro 
otázky plynu s cílem usnadnit koordinaci 
opatření v oblasti zabezpečení dodávek. 
Skupina se skládá ze zástupců členských 
států, agentury ACER, sítě ENTSO-G a 
reprezentativních subjektů dotčeného 
odvětví a ze zástupců odběratelů. Členské 
státy rozhodnou o složení skupiny tak, aby 
byla zaručena její reprezentativnost, 
a skupině předsedají. Skupina stanoví svůj 
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jednací řád.

Or. de

Odůvodnění

V (regionální) monitorovací pracovní skupině je třeba zdůraznit úlohu odborníků vyslaných 
podniky (dispečerů, podnikového vedení atd.). V případě stavu nouze, kdy jsou nutná rychlá 
rozhodnutí, je důležitá rychlá komunikace mezi touto skupinou a koordinujícími orgány 
(ministerstvy, regulačními úřady, EU).  

Pozměňovací návrh 61
Thomas Ulmer 

Návrh nařízení
Čl. 11 - odst. 2 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Koordinační skupina pro otázky plynu 
poskytuje Komisi pomoc v oblasti:

2. Koordinační skupina pro otázky plynu 
poskytuje Komisi poradenství v oblasti:

Or. de

Odůvodnění

Úloha Koordinační skupiny pro otázky plynu musí být posílena. 

Pozměňovací návrh 62
Justas Vincas Paleckis 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– smluvní omezení týkající se zpětného 
vývozu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Thomas Ulmer 

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Při přípravě preventivních plánů a plánů 
pro stav nouze zváží příslušný orgán 
nasazení následujících opatření pouze ve 
stavu nouze a vezme přitom v úvahu
následující nevyčerpávající seznam 
opatření

Or. de

Odůvodnění

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


