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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V posledních letech se v zabezpečení dodávek zemního plynu v Evropě mnoho změnilo
vzhledem k rostoucí závislosti na dovozu a zvýšeným rizikům v souvislosti s dodávkami 
a tranzitem. Rusko-ukrajinská plynová krize z ledna 2009 ukázala, že v celé Evropě jsou 
nutné další investice do infrastruktury a že by zabezpečení dodávek zlepšila větší integrace 
trhu. 

Zabezpečením dodávek z hlediska dlouhodobého plánování investic s dostatečnými 
přeshraničními kapacitami a jinými infrastrukturami a zajištěním dlouhodobé schopnosti 
soustavy zaručit zabezpečení dodávek a uspokojovat přiměřenou poptávku se zabývá 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh 
se zemním plynem.

Cílem tohoto návrhu je zajistit dostatečnou infrastrukturu a připravenost, pokud jde 
o prevenci okamžitého narušení dodávek a schopnost se s ním vypořádat. Snaží se zajistit, aby 
v podobných situacích vnitřní trh s plynem co nejdéle dál řádně fungoval a existovaly jasné 
mechanismy pro koordinovanou reakci na konkrétní narušení dodávek plynu.

Aby byla možná účinnější reakce, měla by být směrnice 2004/67/ES, která stanoví řadu 
opatření k zabezpečení dodávek plynu, nahrazena nařízením (které je díky jeho přímé 
použitelnosti samo o sobě účinnější), jež by obsahovalo přesnější normy pro zabezpečení 
dodávek a zajišťovalo vypracování plánů pro nouzové situace. 

I když navrhovatelka návrh vítá, domnívá se, že ještě existuje prostor pro jeho vylepšení, 
zejména pokud jde o otázky ochrany spotřebitele a uplatnění tržních nástrojů během plynové 
krize. Navrhuje proto tyto pozměňovací návrhy:

 Dostupný a snadný přístup k energiím pro všechny evropské spotřebitele je pro 
navrhovatelku úkolem prvořadého významu. Ten musí být zaručen i během krizových 
situací, zejména chráněným odběratelů, jejichž rozsah musí být jasně a pragmaticky 
definován. Odběratelé musí být řádně informováni o svém právu na nepřerušenou 
dodávku během krize.

 Na každé narušení dodávky musí být stanovena odstupňovaná a koordinovaná reakce 
na úrovni plynárenských podniků, členských států a Společenství. Zajištění dodávek 
plynu je sice společným úkolem těchto subjektů, ale jejich role a povinnosti musí být 
jasně definovány.

 Tržní nástroje k reakci na narušení dodávek musí mít jednoznačně přednost před 
všemi netržními opatřeními, k nímž se lze uchýlit pouze v krajním případě.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 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 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V rámci stávajících opatření v oblasti 
zabezpečení dodávek plynu, která byla 
přijata na úrovni Společenství, však 
členské státy mají při volbě opatření 
i nadále velkou volnost. Je-li ohroženo 
zabezpečení dodávek pro jeden členský 
stát, existuje jasné riziko, že opatření, která 
uvedený stát jednostranně vypracoval, 
mohou ohrozit řádné fungování vnitřního 
trhu s plynem. Nedávné zkušenosti ukazují, 
nakolik je toto riziko reálné. Aby mohl 
vnitřní trh s plynem fungovat i v případě 
nedostatečných dodávek, je nezbytné 
stanovit koordinovanější reakci na krize 
v oblasti dodávek, a to jak z hlediska 
prevence, tak reakce na konkrétní narušení 
dodávek.

(4) V rámci stávajících opatření v oblasti 
zabezpečení dodávek plynu, která byla 
přijata na úrovni Společenství, však 
členské státy mají při volbě opatření 
i nadále velkou volnost. Je-li ohroženo 
zabezpečení dodávek pro jeden členský 
stát, existuje jasné riziko, že opatření, která 
uvedený stát jednostranně vypracoval, 
mohou ohrozit řádné fungování vnitřního 
trhu s plynem a bezpečnost chráněných 
odběratelů včetně zranitelných 
odběratelů. Nedávné zkušenosti ukazují, 
nakolik je toto riziko reálné. Aby mohl 
vnitřní trh s plynem fungovat i v případě 
nedostatečných dodávek, je nezbytné 
zajistit solidaritu a koordinaci v reakci na 
krize v oblasti dodávek, a to jak z hlediska 
prevence, tak reakce na konkrétní narušení 
dodávek.

Odůvodnění

Má se za to, že do tohoto návrhu není plně začleněna koncepce ochrany odběratelů 
a solidarity. Vzhledem k tomu, že se toto nařízení týká zabezpečení dodávek plynu, je pro 
přípravu reakce na narušení dodávek důležité vzít v úvahu ochranu odběratelů a solidaritu 
členských států.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Velké narušení dodávek plynu může 
ovlivnit všechny členské státy a smluvní 

(6) Velké narušení dodávek plynu by 
pravděpodobně mělo dopad na strategické 
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strany Smlouvy o Energetickém 
společenství a vážně poškodit hospodářství 
Společenství. Narušení dodávek plynu 
může mít rovněž vážné sociální dopady, 
zejména pak na zranitelné skupiny 
odběratelů.

zájmy EU a mohlo by ovlivnit všechny 
členské státy a smluvní strany Smlouvy 
o Energetickém společenství, vážně 
poškodit hospodářství Společenství 
a nepřímo postihnout přidružená odvětví. 
Narušení dodávek plynu může mít rovněž 
vážné sociální dopady, zejména pak 
na zranitelné skupiny odběratelů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by mělo umožnit 
plynárenským podnikům a odběratelům 
spoléhat se v případě narušení dodávek co 
nejdéle na tržní mechanismy. Mělo by 
rovněž stanovit nouzové mechanismy, 
které se použijí, pokud již trhy nedokáží 
přiměřeně reagovat na narušení dodávek 
plynu. Za účelem zmírňování účinků 
narušení dodávek by tržní nástroje měly 
být upřednostňovány dokonce i ve stavu 
nouze. 

(12) Toto nařízení by mělo umožnit 
plynárenským podnikům a odběratelům 
spoléhat se v případě narušení dodávek co 
nejdéle na tržní mechanismy. Mělo by 
rovněž stanovit nouzové mechanismy, 
které se použijí, pokud již trhy nedokáží 
přiměřeně reagovat na narušení dodávek 
plynu. Za účelem zmírňování účinků 
narušení dodávek by tržní nástroje měly 
být upřednostňovány dokonce i ve stavu 
nouze, pokud to nepoškodí obecný zájem 
odběratelů v dotyčných členských státech.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Po přijetí třetího balíčku opatření pro 
vnitřní trh s energií se na plynárenství 
budou vztahovat nová ustanovení, díky 
nimž vzniknou členským státům, 
regulačním orgánům, provozovatelům 
přepravních soustav a agentuře ACER 
nové role a povinnosti a zároveň se zlepší 
transparentnost trhu v zájmu jeho řádného 
fungování a zabezpečení dodávek.

(13) Po přijetí třetího balíčku opatření pro 
vnitřní trh s energií se na plynárenství 
budou vztahovat nová ustanovení, díky 
nimž vzniknou členským státům, 
regulačním orgánům, provozovatelům 
přepravních soustav a agentuře ACER 
nové role a povinnosti a zároveň se zlepší 
transparentnost trhu v zájmu jeho řádného 
fungování, zabezpečení dodávek a ochrany 
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odběratelů.

Odůvodnění

Má se za to, že do tohoto návrhu není plně začleněna koncepce ochrany odběratelů 
a solidarity. Vzhledem k tomu, že se toto nařízení týká bezpečnosti dodávek plynu, je pro 
přípravu reakce na narušení dodávek důležité vzít v úvahu ochranu odběratele a solidaritu 
členských států.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Dotvořením vnitřního trhu s plynem 
a účinnou hospodářskou soutěží na tomto 
trhu zajistí Společenství nejvyšší úroveň 
zabezpečení dodávek do všech členských 
států, pokud bude trh moci plně fungovat 
v případě narušení dodávek, které se 
dotkne části Společenství, ať už je příčina 
narušení jakákoli. Za tímto účelem je 
zapotřebí komplexního a účinného 
společného přístupu k zabezpečení 
dodávek, především prostřednictvím 
transparentních a nediskriminujících 
politik, které jsou slučitelné s požadavky 
trhu, aby se zabránilo jeho narušení 
a nedošlo k oslabení reakcí trhu na 
narušení dodávek. 

(14) Dotvořením vnitřního trhu s plynem 
a účinnou hospodářskou soutěží na tomto 
trhu zajistí Společenství nejvyšší úroveň 
zabezpečení dodávek do všech členských 
států, pokud bude trh moci plně fungovat 
v případě narušení dodávek, které se 
dotkne části Společenství, ať už je příčina 
narušení jakákoli. Za tímto účelem je 
zapotřebí komplexního a účinného 
společného přístupu k zabezpečení 
dodávek, především prostřednictvím 
transparentnosti, solidarity
a nediskriminujících politik, které jsou 
slučitelné s požadavky trhu, aby se 
zabránilo jeho narušení a nedošlo 
k oslabení reakcí trhu na narušení dodávek. 

Odůvodnění

Má se za to, že do tohoto návrhu není plně začleněna koncepce ochrany odběratelů 
a solidarity. Vzhledem k tomu, že se toto nařízení týká bezpečnosti dodávek plynu, je pro 
přípravu reakce na narušení dodávek důležité vzít v úvahu ochranu odběratele a solidaritu 
členských států.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Vymezeny by měly být i dostatečně 
harmonizované standardy pro zabezpečení 
dodávek, jež by se vztahovaly 
přinejmenším na situaci, která nastala 
v lednu 2009, a zohledňovaly rozdíly mezi 
členskými státy, aniž by pro plynárenské 
podniky, včetně nových subjektů a malých 
podniků, představovaly neodůvodněnou 
a nepřiměřenou zátěž.

(16) Vymezeny by měly být i dostatečně 
harmonizované standardy pro zabezpečení 
dodávek, jež by se vztahovaly 
přinejmenším na situaci, která nastala 
v lednu 2009, a zohledňovaly rozdíly mezi 
členskými státy, povinnosti veřejné služby 
a opatření na ochranu zákazníků, jak jsou 
uvedeny v článku 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 
13. července 2009 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem1, aniž by pro plynárenské podniky, 
včetně nových subjektů a malých podniků, 
představovaly neodůvodněnou 
a nepřiměřenou zátěž. 
_____
1 Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 94.

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby členské státy přijaly opatření na ochranu všech kategorií odběratelů.  
Při přípravě strategických plánů pro zabezpečení dodávek je třeba vzít v úvahu povinnosti 
veřejné služby, ochranu zranitelného odběratele, boj s energetickou chudobou, blaho a zdraví 
občanů. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je důležité, aby byly zachovány
dodávky plynu, zejména pokud jde 
o odběratele z domácností, jakož i o další 
chráněné odběratele, například o školy 
a nemocnice, pokud jim dále není možné 
zajistit dodávky tržním způsobem. Je 
nanejvýš nutné, aby byla vymezena 

(18) Je důležité, aby členské státy 
zachovaly a zajistily dodávky plynu, 
zejména pokud jde o odběratele 
z domácností, včetně zranitelných 
odběratelů, jakož i o další chráněné 
odběratele, například školy a nemocnice, 
pokud jim dále není možné zajistit 
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opatření, která se přijmou během krize, a to 
ještě před tím, než jakákoli krize nastane.

dodávky tržním způsobem. Je nanejvýš 
nutné, aby byla vymezena opatření, která 
se přijmou během krize, a to ještě před tím, 
než jakákoli krize nastane, zejména 
opatření týkající se povinností veřejné 
služby a ochrany zákazníků, jak jsou 
uvedeny ve směrnici 2009/73/ES, 
zabránění nadměrnému růstu cen a 
kompenzací zranitelným odběratelům.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) [Bezpečností] zabezpečením dodávek 
z hlediska dlouhodobého plánování 
investic s dostatečnými přeshraničními 
kapacitami a jinými infrastrukturami 
a zajištěním dlouhodobé schopnosti 
soustavy zaručit zabezpečení dodávek 
a uspokojovat přiměřenou poptávku se 
zabývá směrnice Evropského parlamentu 
a Rady ../../ES [o společných pravidlech 
pro vnitřní trh se zemním plynem 
a o zrušení směrnice 2003/55/ES]. Ke 
splnění standardů pro zabezpečení 
dodávek může být zapotřebí přechodné 
období, aby bylo možné uskutečnit 
nezbytné investice. Základním nástrojem 
pro určení požadovaných investic 
potřebných na úrovni Společenství je 
desetiletý plán rozvoje sítě, který 
vypracovala síť ENTSO-G pod dohledem 
agentury ACER.

(20) [Bezpečností] zabezpečením dodávek 
z hlediska dlouhodobého plánování 
investic s dostatečnými přeshraničními 
kapacitami a jinými infrastrukturami 
a zajištěním dlouhodobé schopnosti 
soustavy zaručit zabezpečení dodávek 
a uspokojovat přiměřenou poptávku se 
zabývá směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/73/ES [o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES]. 
Základním nástrojem pro určení 
požadovaných investic potřebných na 
úrovni Společenství je desetiletý plán 
rozvoje sítě, který vypracovala síť ENTSO-
G pod dohledem agentury ACER. Členské 
státy by měly zajistit, aby k datu vstupu 
tohoto nařízení v platnost byla přijata 
veškerá opatření k provedení směrnice 
2009/73/ES, která jsou nezbytná pro 
zajištění účinného uplatňování tohoto 
nařízení.

Odůvodnění

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
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the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Pozměňovací návrh 9

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 realizaci 
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, 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

Je vhodné připomenout, že Lisabonská smlouva požaduje, aby energetická politika Unie byla 
prováděna v duchu solidarity.

Pozměňovací návrh 10

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 

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 
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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.

se stanoví jasné vymezení a rozdělení 
odpovědností, jakož i koordinace reakce na 
úrovni plynárenských podniků, členských 
států a Společenství, pokud jde o 
preventivní opatření a reakci na konkrétní 
narušení dodávek, a aby se dostalo 
praktického vyjádření duchu solidarity 
obsaženému ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie. 

Odůvodnění

Odráží duch solidarity mezi členskými státy, který by měl doprovázet veškerá opatření 
přijímaná v případě potíží s dodávkami určitých produktů v oblasti energetiky, jak je 
stanoveno v Lisabonské smlouvě.

Pozměňovací návrh 11

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, včetně 
zranitelných odběratelů, jejichž definice je 
v souladu se směrnicí 2009/73/ES 
ponechána na členských státech, školy 
a nemocnice, pokud jsou již připojeni 
k plynárenské distribuční síti, a malé 
a střední podniky, jsou-li již připojeny 
k plynárenské distribuční síti v rozsahu, 
který umožňuje další dodávky;
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 

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
a solidarity.

Odůvodnění

Má se za to, že do tohoto návrhu není plně začleněna koncepce ochrany odběratelů 
a solidarity. Vzhledem k tomu, že se toto nařízení týká zabezpečení dodávek plynu, je pro 
přípravu reakce na narušení dodávek důležité vzít v úvahu ochranu odběratelů a solidaritu 
členských států.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Plynárenské podniky přispějí 
k dosažení cílů tohoto nařízení, zejména 
k plnění standardu pro infrastrukturu 
stanoveného v článku 6 tohoto nařízení 
a standardu pro dodávky stanoveného 
v článku 7 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy usilují o maximální 
diverzifikaci dodavatelských tras a zdrojů 
dodávek plynu, aby optimalizovaly 
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fyzickou dostupnost plynu během 
narušení dodávek.

Odůvodnění

Pro zajištění bezpečných dodávek plynu v Evropě a skutečný vnitřní trh s plynem je důležité, 
aby se členské státy nezaměřovaly pouze na plyn, ale také na jiné zdroje energie.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace o příslušných povinnostech 
veřejné služby.

d) informace o příslušných povinnostech 
veřejné služby a o opatřeních na ochranu 
zákazníků uvedených v článku 3 směrnice 
2009/73/ES, včetně opatření členského 
státu na ochranu zákazníků před 
nadměrným růstem cen.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby členské státy definovaly opatření, které jim umožní chránit odběratele před 
nadměrným růstem cen. Podrobná definice povinností veřejné služby a ochrany zákazníků je 
uvedena ve směrnici 2009/73/ES, na kterou lze zde odkázat.

Pozměňovací návrh 16

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 přijme opatření pro 
zajištění dodávek plynu chráněným 
odběratelům včetně zranitelných 
odběratelů členského státu v případě:
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Pozměňovací návrh 17

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

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán zajistí, aby podmínky 
pro dodávky chráněným odběratelům byly 
stanoveny, aniž by bylo dotčeno řádné 
fungování vnitřního trhu s plynem a za 
cenu zohledňující tržní hodnotu dané 
komodity.

5. Příslušný orgán zajistí, aby podmínky 
pro dodávky chráněným odběratelům 
včetně zranitelných odběratelů byly 
stanoveny, aniž by bylo dotčeno řádné 
fungování vnitřního trhu s plynem a za 
cenu zohledňující tržní hodnotu dané 
komodity při zohlednění solidarity mezi 
členskými státy a příslušnými povinnostmi 
veřejné služby. V případě krize přijmou
členské státy veškerá opatření, jež jsou 
nezbytná, aby se zabránilo nadměrnému 
zvýšení cen plynu pro chráněné 
odběratele včetně zranitelných odběratelů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby byli všichni 
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odběratelé informováni o standardu pro 
dodávky stanoveného v odstavcích 1 a 2 
a o opatřeních na ochranu zákazníků 
uvedených ve směrnici 2009/73/ES. 
Členské státy uhradí dodatečné náklady 
na nezbytné dodávky zranitelným 
odběratelům v případě stavu nouze podle 
čl. 9 odst. 2.

Pozměňovací návrh 20

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 provádění;

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 provádění; 
jiná než tržní opatření se použijí 
k zajištění dodávky plynu pouze jako 
poslední možnost;

Pozměňovací návrh 21

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 

1. Komise vyhlásí stav nouze pro 
Společenství, pokud dle výpočtu ENTSO-
G přijde Společenství o více než 10 % 
denního dovozu plynu ze třetích zemí nebo
na žádost jednoho příslušného orgánu 
nebo 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 jeden nebo více 
členských států.
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více než jeden členský stát.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud je Komise toho názoru, že 
opatření, která v případě stavu nouze pro 
Společenství přijaly příslušné orgány nebo 
plynárenské podniky, jsou nedostatečná, 
může přímo provést opatření uvedená 
v přílohách II a III, aby obnovila dodávky 
plynu na postižené trhy. 

Odůvodnění

In case of disruption of gas supply if  the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) členské státy předloží Komisi stávající 
mezivládní dohody uzavřené se třetími 
zeměmi, které mají dopad na rozvoj 
plynárenských infrastruktur a dodávek 
plynu; před uzavřením nových 
mezivládních dohod o nich členské státy 
musí informovat Komisi, aby posoudila 
soulad těchto dohod s právními předpisy 
o vnitřním trhu; 

a) členské státy předloží Komisi stávající 
mezivládní dohody uzavřené se třetími 
zeměmi, které mají dopad na rozvoj 
plynárenských infrastruktur a dodávek 
plynu; před uzavřením nových 
mezivládních dohod musí členské státy 
konzultovat Komisi, aby posoudila soulad 
těchto dohod s právními předpisy 
o vnitřním trhu;
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