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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 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 pro 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

Pozměňovací návrh 2

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 plynárenských podniků, členských 
států a Společenství, pokud jde
o preventivní opatření a reakci na 
konkrétní narušení dodávek. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – podbod 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, školy
a nemocnice, jsou-li již připojeny
k plynárenské distribuční síti, a malé
a střední podniky, jsou-li již připojeny
k plynárenské distribuční síti, která 
dodatečnou dodávku umožňuje; 

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 7 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby byli 
odběratelé informováni o standardu pro 
dodávky stanovenému v odstavci 1 a 



PE428.268v01-00 6/6 PA\790890CS.doc

CS

o právech na ochranu spotřebitele, která 
jim poskytuje směrnice 2009/73/ES. 

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 9 – bod 1 – podbod 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; netržní opatření se použijí
k zajištění dodávky plynu pouze jako 
poslední možnost;

Or. en


