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Pozměňovací návrh 7
Marek Siwiec

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 chráněného
a zranitelného odběratele. 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.

Or. en

Odůvodnění

Má se za to, že do tohoto návrhu není plně začleněna koncepce ochrany odběratele
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 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V rámci stávajících opatření v oblasti (4) V rámci stávajících opatření v oblasti 
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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. 

zabezpečení dodávek plynu, která byla 
přijata na úrovni Společenství, však 
členské státy mají při volbě opatření
i nadále velkou volnost. 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. Je však velmi důležité, aby 
nebyla ohrožena schopnost členských 
států připravit opatření podle svých 
vlastních potřeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Toine Manders

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. 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. Tuto koordinovanou reakci na 
krize v oblasti dodávek, a to jak z hlediska 
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prevence, tak reakce na konkrétní 
narušení dodávek, by měla zajišťovat 
Koordinační skupina pro otázky plynu, 
která má být tímto nařízením zřízena.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Velké narušení dodávek plynu by 
pravděpodobně mělo dopad na strategické 
zájmy EU a postihlo by všechny členské 
státy a smluvní strany Smlouvy
o Energetickém společenství a vážně by 
poškodilo hospodářství Společenství
a nepřímo postihlo další odvětví. Narušení 
dodávek plynu může mít rovněž vážné 
sociální dopady, zejména pak na zranitelné 
skupiny odběratelů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(9) Dostačující plynárenská infrastruktura
v členském státě i v rámci Společenství
a důraz na přípravu a schopnost 
koordinace v případě stavu nouze jsou 
důležitými faktory při řešení situací, kdy 
dojde k narušení dodávek. Společná 
minimální kritéria pro zabezpečení 
dodávek plynu by měla zajistit stejné 
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pobídky pro budování nezbytné 
infrastruktury a zlepšení úrovně 
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. 

podmínky při zabezpečování dodávek 
plynu pro všechny a vytvořit významné 
pobídky pro budování nezbytné 
infrastruktury a zlepšení úrovně 
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. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Rareş-Lucian Niculescu

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) Z politického a institucionálního 
hlediska by se měly silně podporovat 
investice do nové plynárenské 
infrastruktury a měly by být financovány 
pomocí různých specifických nástrojů, 
které existují na úrovni členských států
a na úrovni Společenství. 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.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 13
Toine Manders

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. 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. Síť ENTSO-G by měla mít 
rozhodovací pravomoci a měla by 
vnitrostátní provozovatele přepravních 
soustav koordinovat. Pokud plynárenské 
společnosti odmítnou uskutečnit 
požadované investice do infrastruktury, 
síť ENTSO-G by měla mít pravomoc 
hledat jiné investory, například 
institucionální investory jako jsou 
penzijní fondy atd. 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(12) Toto nařízení by mělo umožnit 
plynárenským podnikům a odběratelům 
spoléhat se v případě narušení dodávek co 
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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. 

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 členských státech. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 stanovit 
nouzové mechanismy, které se použijí, 
pokud již trhy nedokáží přiměřeně reagovat 
na narušení dodávek plynu. Za účelem 
zmírňování účinků narušení dodávek by 
měly být nástroje, které vychází z ochrany 
odběratelů, upřednostňovány i ve stavu 
nouze. 

Or. en

Odůvodnění

Článek 153 Smlouvy o ES (odstavec 2) výslovně stanoví, že „požadavky vyplývající z ochrany 
spotřebitele budou brány v úvahu při vymezování a provádění jiných politik a činností 
Společenství“.
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Pozměňovací návrh 16
Marek Siwiec

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 
odběratelů.

Or. en

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 přerušení dodávek důležité vzít v úvahu ochranu odběratele a solidaritu 
členských států. 

Pozměňovací návrh 17
Marek Siwiec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Dotvořením vnitřního trhu s plynem
a účinnou hospodářská 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 

(14) Dotvořením vnitřního trhu s plynem
a účinnou hospodářská 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 
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transparentních a nediskriminujících 
politik, které jsou slučitelné s požadavky 
trhu, aby se zabránilo jeho narušení
a nedošlo k oslabení reakcí trhu na 
narušení dodávek. 

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. 

Or. en

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 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 a příslušných 
orgánů. Úloha členských států a jejich 
příslušných orgánů je klíčovým prvkem 
zajištění dodávek plynu, zejména
v případě narušení dodávek a v krizových 
situacích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Marek Siwiec

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 stát, 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 a povinnosti veřejné 
služby a 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.

Or. en

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 20
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zájmu řádného fungování trhu je 
nezbytné, aby plynárenské podniky 
uskutečnily včas nezbytné investice do 

(17) V zájmu řádného fungování trhu je 
nezbytné, aby plynárenské podniky 
uskutečnily včas nezbytné investice do 
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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.

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. S ohledem na 
zajištění potřebné rovnováhy pro řádné 
fungování trhu ve stavu nouze by se 
členské státy měly podílet na 
spolufinancování projektů, které jsou 
nezbytné k tomu, aby se zabránilo 
případnému zablokování na základě 
výběru učiněného Komisí.  

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Rareş-Lucian Niculescu

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 
opatření, která se přijmou během krize, a to 
ještě před tím, než jakákoli krize nastane.

(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 
opatření, která se přijmou během krize, a to 
ještě před tím, než jakákoli krize nastane,
a to v rámci společného výboru zástupců 
(složeného ze zástupců Komise, Rady
a Evropského Parlamentu), který by byl 
jediným orgánem pověřeným 
soustřeďováním požadavků
a navrhováním opatření, jež mají být
v případě narušení dodávek přijata na 
úrovni Unie.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 22
Marek Siwiec

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 
opatření, která se přijmou během krize, a to 
ještě před tím, než jakákoli krize nastane.

(18) Je důležité, aby členské státy
zachovaly a zajistily dodávky plynu, 
zejména pokud jde o odběratele
z domácností, zranitelné odběratele
a chráněné odběratele, pokud jim dále není 
možné zajistit dodávky tržním způsobem. 
Je nanejvýš nutné, aby byla vymezena 
opatření, která se přijmou během krize, 
zejména opatření týkající se povinností 
veřejných služeb, ochrany odběratelů, 
řízení cen a kompenzací, a to ještě před 
tím, než jakákoli krize nastane.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, je povinností členských států zajistit plyn v případě, že trh už nadále není 
schopen v dodávkách pokračovat, a to zejména pro odběratele z domácností, zranitelné 
odběratele a chráněné odběratele. Za blaho občanů nesou odpovědnost členské státy. Při 
přípravě strategických plánů pro případ krize je třeba vzít v úvahu povinnosti veřejných 
služeb, ochranu zranitelného odběratele a boj s energetickou chudobou.

Pozměňovací návrh 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 
opatření, která se přijmou během krize, a to 

(18) Je důležité, aby byly zachovány 
dodávky plynu, zejména pokud jde
o chráněné odběratele, například
o domácnosti, školy a nemocnice, pokud 
jim dále není možné zajistit dodávky 
tržním způsobem. Je nanejvýš nutné, aby 
byla vymezena opatření, která se přijmou 
během krize, a to ještě před tím, než 
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ještě před tím, než jakákoli krize nastane. jakákoli krize nastane.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Zuzana Roithová

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 
opatření, která se přijmou během krize, a to 
ještě před tím, než jakákoli krize nastane. 

(18) Je důležité, aby byly zachovány 
dodávky plynu, zejména pokud jde
o odběratele z domácností a nemocnice, 
jakož i o další chráněné odběratele, pokud 
jim dále není možné zajistit dodávky 
tržním způsobem. Je nanejvýš nutné, aby 
byla vymezena opatření, která se přijmou 
během krize, a to ještě před tím, než 
jakákoli krize nastane.

Or. en

Odůvodnění

Během krize by měl být plyn dodáván domácnostem a nemocnicím a dalším chráněným odběratelům.

Pozměňovací návrh 25
Toine Manders

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 
opatření, která se přijmou během krize, a to 
ještě před tím, než jakákoli krize nastane.

(18) Je důležité, aby členské státy
zachovaly dodávky plynu, zejména pokud 
jde o odběratele z domácností a další 
chráněné odběratele, například školy,
nemocnice a zranitelné odběratele, pokud 
jim dále není možné zajistit dodávky 
tržním způsobem. Je nanejvýš nutné, aby 
byla vymezena opatření, která se přijmou 
během krize, a to ještě před tím, než 
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jakákoli krize nastane.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Toine Manders

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]. 
Vzhledem k tomu, že toto nařízení vychází 
ze směrnice 2009/73/ES, směrnice 
2009/73/ES se provede před vstupem 
tohoto nařízení v platnost. Základním 
nástrojem pro určení požadovaných 
investic potřebných na úrovni Společenství 
je desetiletý plán rozvoje sítě, který 
vypracovala síť ENTSO-G pod dohledem 
agentury ACER.

Or. en

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 
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.
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Pozměňovací návrh 27
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) ENTSO-G a ACER by se měly jako 
členové Koordinační skupiny pro otázky 
plynu plně zapojit do procesu spolupráce
a konzultací na úrovni Společenství.

(21) ENTSO-G a ACER by se měly jako 
členové Koordinační skupiny pro otázky 
plynu plně zapojit do procesu spolupráce, 
hledání a formulování řešení a do
konzultací na úrovni Společenství.

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 realizace 
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.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Toto nařízení má za cíl zmocnit 
plynárenské podniky a příslušné orgány 
členských států, aby zajistily účinné a co 
nejdelší fungování vnitřního trhu
s plynem při narušení dodávek, a to ještě 
před tím, než příslušné orgány přijmou 
opatření na řešení situace, v níž již trh 
není schopen zajistit požadované dodávky 
plynu. Tato výjimečná opatření by měla 
být plně v souladu s pravidly Společenství
a měla by být oznámena Komisi.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tímto nařízením se stanoví opatření, která 
mají za cíl zabezpečit dodávky plynu tak, 
aby se zajistilo řádné a nepřetržité 
fungování vnitřního trhu s plynem 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, a aby se 
dostalo praktického vyjádření duchu 
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solidarity obsaženému ve Smlouvě
o fungování Evropské unie.

Or. en

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 31
Toine Manders

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Směrnice 2009/73/ES

Všechny členské státy jsou před vstupem 
tohoto nařízení v platnost povinny provést 
směrnici 2009/73/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem.

Or. en

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 
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.
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Pozměňovací návrh 32
Zuzana Roithová

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
a nemocnice, kteří jsou již připojeni
k distribuční síti, a v případě rozhodnutí 
dotyčného členského státu po posouzení 
rizik a dopadů členským státem podle 
článku 8 s ohledem na technickou 
proveditelnost a ekonomickou analýzu 
všech nákladů a přínosů pro trh, jimi 
mohou být jiní odběratelé, jsou-li již 
připojeny k plynárenské distribuční síti;

Or. en

Odůvodnění

V době krize by se měl plyn opravdu dodávat odběratelům z domácností a nemocnicím jako 
chráněným odběratelům. Pokud se členský stát rozhodne zařadit mezi chráněné odběratele 
kromě domácností a nemocnic další odběratele, mělo by to být na základě řádně provedeného 
posouzení dopadů, které by hodnotilo i náklady a přínosy pro trh, protože tato rozšířená 
definice může pro konečné odběratele představovat velké investiční potřeby a náklady.

Pozměňovací návrh 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, školy
a nemocnice, pokud jsou již připojeni
k distribuční síti, a malé a střední podniky, 
jsou-li již připojeny k plynárenské 
distribuční síti v rozsahu, který umožňuje 
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další dodávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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, malé
a střední podniky, školy a nemocnice, 
pokud jsou již připojeni k distribuční síti, a 
v případě rozhodnutí dotyčného členského 
státu jimi mohou též být i další odběratelé 
podle veřejného zájmu, jsou-li již 
připojeny k plynárenské distribuční síti; 

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření působnosti nařízení na zranitelné odběratele.

Pozměňovací návrh 35
Adam Bielan

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, např. malé
a střední podniky, školy a nemocnice, jsou-
li již připojeny k plynárenské distribuční 
síti;
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité nechat členským státům určitý manévrovací prostor pro rozhodnutí, jak definovat 
„chráněné odběratele“. Tento seznam by se neměl omezovat pouze na některé odběratele.

Pozměňovací návrh 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „příslušným orgánem“ se rozumí 
vnitrostátní regulační orgán nebo 
vnitrostátní vládní orgán, jejž členské státy 
určí odpovědným za zabezpečení dodávek 
plynu. Není tím dotčena volba členských 
států přidělit některé úkoly v tomto 
nařízení jiným orgánům než příslušnému 
orgánu. Tyto úkoly musí být provedeny za 
dohledu příslušného orgánu a jsou 
upřesněny v plánech uvedených v článku 4.

2) „příslušným orgánem“ se rozumí 
vnitrostátní regulační orgán nebo 
vnitrostátní vládní orgán, jejž členské státy 
určí odpovědným za zabezpečení dodávek 
plynu. Tyto úkoly musí být provedeny za 
dohledu příslušného orgánu a jsou 
upřesněny v plánech uvedených v článku 4. 

Or. en

Odůvodnění

Příslušný orgán musí vždy znamenat vnitrostátní regulační orgán. Každá odchylka zkresluje 
základní funkci a účel jeho existence jako nezávislého orgánu a zajišťuje zájmy odběratelů.

Pozměňovací návrh 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Zabezpečení dodávek plynu je v rámci 
příslušných oblastí odpovědnosti úkolem 
plynárenských podniků, příslušných 
orgánů členských států, průmyslových 

1) Zabezpečení dodávek plynu je úkolem 
především členských států a příslušných 
orgánů členských států. Zabezpečení 
dodávek plynu je v rámci příslušných 
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odběratelů plynu a Komise. Vyžaduje 
velkou míru vzájemné spolupráce.

oblastí odpovědnosti rovněž úkolem 
plynárenských podniků a průmyslových 
odběratelů plynu. Vyžaduje velkou míru 
vzájemné spolupráce. 

Or. en

Odůvodnění

Svrchované právo každého státu zajistit své hospodářské zájmy nemůže být podřízeno 
poručnictví Evropské komise.

Pozměňovací návrh 38
Marek Siwiec

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.

Or. en

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. 
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Pozměňovací návrh 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Opatření na zabezpečení dodávek musí 
být jasně vymezená, transparentní, 
přiměřená, nediskriminující, ověřitelná
a nesmí nepatřičně narušovat 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
vnitřního trhu.

5) Opatření na zabezpečení dodávek musí 
být jasně vymezená, transparentní, 
přiměřená, nediskriminující, ověřitelná
a musí zohledňovat hospodářské zájmy 
odběratelů.

Or. en

Odůvodnění

Článek 153 Smlouvy o ES (odstavec 2) výslovně stanoví, že „požadavky vyplývající z ochrany 
spotřebitele budou brány v úvahu při definování a provádění jiných politik a činností 
Společenství“.

Pozměňovací návrh 40
Toine Manders

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Každý členský stát usiluje o maximální 
diverzifikaci dodavatelských tras a zdrojů 
dodávek plynu, aby optimalizoval fyzickou 
dostupnost plynu během narušení 
dodávek. 

Or. en

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. 
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Pozměňovací návrh 41
Marek Siwiec

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 ochraně odběratelů 
(uvedené v článku 3 směrnice 
2009/73/ES), včetně opatření členského 
státu na ochranu odběratelů před 
nadměrným růstem cen.

Or. en

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 42
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. 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. 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 třiceti dnů 
výjimečně vysoké poptávky po plynu
v průběhu nejchladnějšího období, ke 
kterému dochází podle statistik každých 
dvacet let.

Or. en
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Odůvodnění

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind,
a period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.

Pozměňovací návrh 43
Toine Manders

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 vnitrostátní přepravní 
soustavy, které koordinuje Evropská síť 
provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu s rozhodovacími 
pravomocemi, 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Toine Manders

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 a zranitelným odběratelům
členského státu v případě:

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) mimořádně nízkých teplot v průběhu 
sedmidenního období poptávkových 
špiček, ke kterým podle statistik dochází 
každých dvacet let a

a) mimořádně nízkých teplot v průběhu 
sedmidenního období poptávkových 
špiček, ke kterým podle statistik dochází 
každých dvacet let a

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

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

Or. en

Odůvodnění

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. 
The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The 
reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate 
costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 
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years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the 
only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Pozměňovací návrh 46
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Prvořadým úkolem dodavatelského podniku by mělo být zajištění standardů pro dodávky.
Třicetidenní lhůta je dostatečná, viz čl. 7 odst. 1. Trh by měl fungovat co nejdéle a tržní 
mechanismy by měly vytvářet fyzické a smluvní nástroje na zachování dodávek pro chráněné 
odběratele.

Pozměňovací návrh 47
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán přijme opatření pro 2. Příslušný orgán přijme opatření pro 
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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. 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Marek Siwiec

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
a zranitelným odběratelům 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 k zabránění 
nadměrného zvýšení ceny plynu pro 
domácnosti, chráněné a zranitelné 
odběratele.

Or. en

Odůvodnění
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Pozměňovací návrh 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 byly 
stanoveny, aniž by bylo dotčeno řádné 
fungování vnitřního trhu s plynem nebo 
snížena hospodářských zájmů odběratelů,
a za cenu odrážející reálnou tržní hodnotu 
dané komodity.

Or. en

Odůvodnění

Článek 153 Smlouvy o ES (odstavec 2) výslovně stanoví, že „požadavky vyplývající z ochrany 
spotřebitele budou brány v úvahu při definování a provádění jiných politik a činností 
Společenství“.

Pozměňovací návrh 50
Toine Manders

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
a zranitelným odběratelům byly 
stanoveny, aniž by bylo dotčeno řádné 
fungování vnitřního trhu s plynem a za 
cenu zohledňující tržní hodnotu dané 
komodity.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Sandra Kalniete

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby všichni 
odběratelé byli informováni o standardu 
pro dodávky stanoveném v odstavcích 1
a 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Toine Manders

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy uhradí náklady na 
nezbytné dodávky plynu zranitelným 
odběratelům v situacích uvedených
v odstavcích 1 a 2. Definice „zranitelných 
odběratelů“, jak je požadováno ve 
směrnici 2009/73/ES, bude ponechána na 
členských státech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do [30.září 2010; 6 měsíců 
od vstupu v platnost] rizika ovlivňující 
zabezpečení dodávek plynu ve svém 

1. Nejpozději do [30.září 2010; 6 měsíců 
od vstupu v platnost] rizika ovlivňující 
zabezpečení dodávek plynu ve svém 
členském státě a dopady navržených 
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členském státě: opatřen, a to posouzením rizik a dopadů: 

Or. en

Odůvodnění

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc. 
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Pozměňovací návrh 54
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností;

b) zvážením všech příslušných
vnitrostátních a regionálních okolností
a dopadů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zohledněním technické proveditelnosti 
navržených opatření a hospodářskou 
analýzou všech nákladů a přínosů pro trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Zuzana Roithová

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. Členské státy zajistí, aby byl i v případě 
stavu nouze zachován přeshraniční přístup 
ke skladovacím zařízením. Členské státy 
nezavedou žádné opatření, které by 
nepatřičně omezovalo přeshraniční tok 
plynu.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že nejenom plán pro stav nouze, ale kterýkoli orgán a také 
zákonodárci členských států zajistí, aby byl zachován přeshraniční přístup ke skladovacím 
zařízením. Členským státům obecně není dovoleno zavádět jakékoli opatření, které příliš 
omezuje tok plynu, čímž předem uzavírá vnitřní trh. 
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Pozměňovací návrh 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marek Siwiec

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise vyhlásí stav nouze pro 
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 
alespoň jeden příslušný orgán na základě 
ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může 
vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené 
zeměpisné regiony zahrnující alespoň
jeden členský stát.

Or. en
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Odůvodnění

Stav nouze lze vyhlásit pouze v případě, pokud jeden členský stát čelí krizi v dodávkách. Tento 
postup umožní rychlejší reakci, a tudíž okamžitou pomoc danému členskému státu spolu
s pohotovější výměnou informací a know-how. 

Pozměňovací návrh 59
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise vyhlásí stav nouze pro 
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 příslušnou krizovou 
úroveň na žádost alespoň jednoho 
příslušného orgánu na základě definic 
uvedených v čl. 9 odst. 2 a ověření podle 
čl. 9 odst. 6. Komise může vyhlásit stav 
nouze pro zvláště postižené zeměpisné 
regiony.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jeden členský stát nebo určitý zeměpisný region může být v obtížné 
situaci, Společenství by mělo mít možnost vyhlásit v takovém případě příslušnou krizovou 
úroveň. Předtím by však měla být situace náležitě ověřena. 
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Pozměňovací návrh 60
Adam Bielan

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 vyhlásí jednu ze tří 
krizových úrovní definovaných v čl. 9 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Je-li vyhlášen stav nouze pro Společenství, může být příliš pozdě na to, aby byly podniknuty určité 
kroky, a proto by Koordinační skupina pro otázky plynu měla mít také preventivní úlohu. 

Pozměňovací návrh 61
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud je Komise toho názoru, že
v rámci stavu nouze pro Společenství 
uskutečnil příslušný orgán nebo 
plynárenský podnik opatření, které vhodně 
neřeší stav nouze, nebo že vážně ohrožuje 
situaci v jiném členském státu, požádá 
Komise příslušný orgán nebo plynárenský 
podnik, aby svoje opatření změnil. 

4. Pokud je Komise toho názoru, že
v rámci stavu nouze pro Společenství 
uskutečnil příslušný orgán nebo 
plynárenský podnik opatření, které vhodně 
neřeší stav nouze, nebo že vážně ohrožuje 
situaci v jiném členském státu, požádá 
Komise příslušný orgán, aby svoje opatření 
změnil, nebo doporučí příslušnému 
orgánu, aby požádal plynárenský podnik
o změnu jeho opatření.

Or. en

Odůvodnění

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
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actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

Pozměňovací návrh 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud je Komise toho názoru, že 
opatření, která ve stavu nouze pro 
Společenství přijal příslušný orgán nebo 
plynárenský podnik, jsou nedostatečná, 
má právo jednat přímo a provést opatření 
uvedená v přílohách II a III, aby obnovila 
dodávky plynu na postižené trhy. 

Or. en

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.



AM\796426CS.doc 37/39 PE430.633v02-00

CS

Pozměňovací návrh 63
Toine Manders

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. Komise 
rozhodne o složení skupiny tak, aby byla 
zaručena její reprezentativnost, a skupině 
předsedá. Skupina stanoví svůj jednací řád
a může uložit povinná opatření 
provozovatelům vnitrostátních 
přepravních soustav v případě stavu nouze 
pro Společenství, aby zajistila řádné 
fungování vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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; po uzavření nových mezivládních 
dohod o nich členské státy musí 
informovat Komisi;

Or. en
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Odůvodnění

Svrchované právo každého státu zajistit své hospodářské zájmy nemůže být podřízeno 
poručnictví Evropské komise. Mezivládní dohody spadají navíc jednoznačně do působnosti 
členských států a jsou schvalovány pouze vnitrostátními parlamenty.

Pozměňovací návrh 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 o nich členské státy 
musí konzultovat Komisi, aby posoudila 
soulad těchto dohod s právními předpisy
o vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plynárenské podniky oznámí Komisi ke 
smlouvám uzavřeným s dodavateli 
ze třetích zemí tyto podrobné údaje:

b) příslušný orgán oznámí Komisi ke 
smlouvám uzavřeným plynárenskými 
podniky na jejich území s dodavateli ze 
třetích zemí tyto podrobné údaje ve 
formě souhrnu: 

Or. en
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Odůvodnění

Požadované údaje předloží plynárenské podniky příslušnému orgánu, jenž je předá Komisi ve 
formě souhrnu, který je pro Komisi postačující. 

Pozměňovací návrh 67
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) plynárenské podniky oznámí 
příslušnému orgánu údaje požadované 
podle písm. b).

Or. en

Odůvodnění

Požadované údaje předloží plynárenské podniky příslušnému orgánu, jenž je předá Komisi
v souhrnné podobě, která je pro Komisi postačující.


