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Pozměňovací návrh 44
Anni Podimata

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) vzhledem k těmto důvodům: Zemní 
plyn (dále jen „plyn“) je velmi významnou 
součástí dodávek energie ve Společenství, 
představuje jednu čtvrtinu dodávek 
primární energie a využívá se především 
pro výrobu elektřiny, vytápění, jako 
surovina pro průmysl a jako palivo pro 
oblast dopravy.

(1) vzhledem k těmto důvodům: Zemní 
plyn (dále jen „plyn“) je velmi významnou 
součástí dodávek energie ve Společenství, 
představuje jednu čtvrtinu dodávek 
primární energie a využívá se především 
pro výrobu elektřiny, vytápění, jako 
surovina pro průmysl a jako palivo pro 
oblast dopravy. Zemní plyn je 
nejekologičtějším fosilním palivem a 
představuje spolehlivé a vyzkoušené 
řešení doplňující technologie OZE 
v obdobích nejvyšší poptávky.

Or. el

Pozměňovací návrh 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) V rámci stávajících opatření v oblasti 
zabezpečení dodávek plynu, která byla 
přijata na úrovni Unie, 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 nezbytně nutné, aby nebyla ohrožena 
schopnost členských států přijmout 
opatření podle svých vlastních potřeb.
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v oblasti dodávek, a to jak z hlediska 
prevence, tak reakce na konkrétní narušení 
dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Silvia-Adriana Ţicău

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, zejména z hlediska 
prevence, jako je snížení spotřeby 
a integrace a napojení obnovitelných 
zdrojů energie do rozvodné sítě, 
i z hlediska reakce na konkrétní narušení 
dodávek.

Or. ro

Odůvodnění

Preventivní opatření nejsou tak nákladná a je nezbytné snížit spotřebu a využívat alternativní 
zdroje za všech okolností. Jejich podpora je tedy nezbytná.



AM\801609CS.doc 5/108 PE438.187v01-00

CS

Pozměňovací návrh 47
Zigmantas Balčytis

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 založenou na solidaritě, 
a to jak z hlediska prevence, tak reakce na 
konkrétní narušení dodávek.

Or. lt

Pozměňovací návrh 48
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) S ohledem na ústřední roli 
mezinárodní spolupráce při zabezpečování 
dodávek plynu pro občany členských států 
EU musí být veškeré příslušné politiky a 
akční plány EU založeny na zásadě 
vzájemného uznávání se zúčastněnými 
třetími zeměmi; o řešení všech problémů, 
které by mohly nastat, se musí usilovat 
skrze politický dialog a vyjednávání.
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Pozměňovací návrh 49
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Trasy pro plyn a jeho zdroje určené pro 
Společenství by měly být takové, aby 
umožňovaly zabezpečení dodávek na 
úrovni Společenství jako celku i v 
jednotlivých členských státech. V
budoucnu bude zabezpečení dodávek 
záviset na vývoji palivové skladby, na 
rozvoji těžby ve Společenství a ve třetích 
zemích, které zásobují plynem 
Společenství, na investicích do 
skladovacích zařízení a na trasách v rámci 
i mimo Společenství, včetně zařízení na 
zkapalněný zemní plyn.

(5) Diverzifikace tras pro plyn a jeho
zdrojů určených pro Společenství je 
nezbytná k lepšímu zabezpečení dodávek 
na úrovni Společenství jako celku 
i v jednotlivých členských státech. 
V budoucnu bude zabezpečení dodávek 
záviset na zvýšení energetické účinnosti,
vývoji palivové skladby, na rozvoji těžby 
ve Společenství a ve třetích zemích, které 
zásobují plynem Společenství, na 
investicích do skladovacích zařízení a na 
diverzifikaci tras a zdrojů dodávek v rámci 
i mimo Společenství, včetně zařízení na 
zkapalněný zemní plyn. 

Or. ro

Odůvodnění

Snížení spotřeby plynu, který je v současnosti primárním zdrojem, a jeho nahrazení 
alternativami musí být trvalou prioritou.

Pozměňovací návrh 50
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Trasy pro plyn a jeho zdroje určené pro 
Společenství by měly být takové, aby 
umožňovaly zabezpečení dodávek na 
úrovni Společenství jako celku i v 
jednotlivých členských státech. V 

(5) Trasy pro plyn a jeho zdroje určené pro 
Unii by měly být takové, aby umožňovaly 
zabezpečení dodávek na úrovni Unie jako 
celku i v jednotlivých členských státech. 
V budoucnu bude zabezpečení dodávek 
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budoucnu bude zabezpečení dodávek 
záviset na vývoji palivové skladby, na 
rozvoji těžby ve Společenství a ve třetích 
zemích, které zásobují plynem 
Společenství, na investicích do 
skladovacích zařízení a na trasách v rámci 
i mimo Společenství, včetně zařízení na 
zkapalněný zemní plyn.

záviset na vývoji palivové skladby, na 
rozvoji těžby v Unii a ve třetích zemích, 
které Unii zásobují plynem, na investicích 
do skladovacích zařízení a na diverzifikaci 
tras a zdrojů, zejména s ohledem na 
Nabucco, v rámci Unie i mimo ni, včetně 
zařízení na zkapalněný zemní plyn. 

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) Výpadek největší jednotlivé 
plynárenské infrastruktury, takzvaná 
zásada N-1, může být reálným scénářem. 
Výpadek uvedené infrastruktury je jedním 
z analýz scénářů, které mohou pomoci při 
hodnocení zabezpečení dodávek 
jednotlivých členských států.

Or. en

Odůvodnění

Přestože návrh nařízení definuje ukazatele infrastruktury a dodávek v konkrétně stanovených 
článcích (článek 6 přílohy I a článek 7), stále existují křížové odkazy a vazby mezi 
navrhovanými ukazateli. To vede k nejasnostem a z tohoto důvodu by měl být návrh nařízení 
pozměněn tak, aby přesně rozlišoval mezi oběma typy ukazatelů. Hodnocení rizik a dopadů by 
mělo zahrnovat několik scénářů výjimečně vysoké poptávky a/nebo přerušení dodávek 
s ohledem na všechny relevantní vnitrostátní a regionální okolnosti.
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Pozměňovací návrh 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) Výpadek největší jednotlivé 
plynárenské infrastruktury, takzvaná 
zásada N-1, může být reálným scénářem. 
Výpadek uvedené infrastruktury je jedním 
z analýz scénářů, které mohou pomoci při 
hodnocení zabezpečení dodávek 
jednotlivých členských států.

Or. en

Odůvodnění

Přestože návrh nařízení definuje ukazatele infrastruktury a dodávek v konkrétně stanovených 
článcích (článek 6 přílohy I a článek 7), stále existují křížové odkazy a vazby mezi 
navrhovanými ukazateli. To vede k nejasnostem a z tohoto důvodu by měl být návrh nařízení 
pozměněn tak, aby přesně rozlišoval mezi oběma typy ukazatelů. Hodnocení rizik a dopadů by 
mělo zahrnovat několik scénářů výjimečně vysoké poptávky a/nebo přerušení dodávek 
s ohledem na všechny relevantní vnitrostátní a regionální okolnosti.

Pozměňovací návrh 53
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) Výpadek největší jednotlivé 
plynárenské infrastruktury nebo zdroje 
dodávek plynu, takzvaná zásada N-1, je 
reálným scénářem. Pro EU jako celek i 
pro jednotlivé členské státy je využití 
výpadku uvedené infrastruktury nebo 
zdroje dodávek jako srovnávacího kritéria
jejich schopnosti nalézt za dané výpadky 
náhradu dobrým měřítkem pro prvotní 
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posouzení zabezpečení dodávek plynu.

Or. es

Odůvodnění

Jednotlivé členské státy své dodávky obvykle čerpají ze stejného geografického zdroje nebo 
prostřednictvím stejné infrastruktury, tudíž jakýkoli výpadek tohoto zdroje či infrastruktury by 
měl pro ně velmi negativní důsledky, neboť by se nemohly obrátit na sousední státy pro 
pomoc. Je proto třeba posoudit kritérium N-1 na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 54
Gaston Franco

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pravidlo N-1, jež je v nařízení definováno, se týká pouze infrastruktur.

Pozměňovací návrh 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Dostačující plynárenská infrastruktura 
v členském státě i v rámci Společenství má 

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

význam při řešení situací, kdy dojde k 
narušení dodávek. Posouzení rizik a 
dopadů založená na společné metodice by 
měla zajistit účinné a efektivní provádění 
minimálních kritérií pro zabezpečení 
dodávek plynu a stejné podmínky při 
zabezpečování dodávek plynu a zároveň 
zohlednit vnitrostátní nebo regionální 
specifické podmínky 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 po plynu v reakci 
na narušení dodávek. Je třeba však 
upozornit na to, že přechod na fosilní 
paliva by znamenal zvýšení emisí 
skleníkových plynů. Na straně poptávky 
by se mělo více propagovat účinné 
využívání energie. Mělo by se řádně 
zohlednit, jaký dopad budou mít 
navrhovaná opatření na straně nabídky 
a poptávky na životní prostředí, a měla by 
být upřednostněna ta opatření, jejichž 
dopad na životní prostředí bude nejnižší. 
Veškeré investice do infrastruktury by se 
měly provádět s patřičným ohledem na 
životní prostředí a na související právní 
předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby nařízení vytvářelo povinné normy EU, mělo by spíše stanovit požadavek, aby 
členské státy na základě vhodné společné metodiky důkladně posoudily rizika a dopady, 
a umožnit jim, aby případně zohlednily specifické vnitrostátní okolnosti a podmínky. Výsledky 
by se měly odrazit v plánech preventivních opatření a plánu pro stav nouze, které by byly 
přezkoumávány, aby se zajistila jejich přiměřenost. Podobné plány by měly být vypracovány
i na regionální úrovni.
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Pozměňovací návrh 56
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) Dostačující plynárenská infrastruktura 
v členském státě i v rámci Unie má zásadní 
význam při řešení situací, kdy dojde k 
narušení dodávek. Posouzení rizik a 
dopadů založená na společné metodice by 
měla zajistit účinné a efektivní provádění 
minimálních kritérií pro zabezpečení
dodávek plynu a stejné podmínky při 
zabezpečování dodávek plynu a zároveň 
zohlednit vnitrostátní nebo regionální 
specifické podmínky 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 po plynu v reakci 
na narušení dodávek.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby nařízení vytvářelo povinné normy EU, mělo by spíše stanovit požadavek, aby 
členské státy na základě vhodné společné metodiky důkladně posoudily rizika a dopady, 
a umožnit jim, aby případně zohlednily specifické vnitrostátní okolnosti a podmínky. Výsledky 
by se měly odrazit v preventivních opatřeních a plánech pro stav nouze, které by byly 
přezkoumávány, aby se zajistila jejich přiměřenost. Podobné plány by měly být vypracovány 
i na regionální úrovni.



PE438.187v01-00 12/108 AM\801609CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) Dostačující plynárenská infrastruktura 
v členském státě i v rámci Unie má zásadní 
význam při řešení situací, kdy dojde 
k narušení dodávek. Posouzení rizik 
a dopadů založená na společné metodice 
by měla zajistit účinné a efektivní 
provádění minimálních kritérií pro 
zabezpečení dodávek plynu a stejné 
podmínky při zabezpečování dodávek
plynu a zároveň zohlednit vnitrostátní 
nebo regionální specifické podmínky 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 po plynu v reakci 
na narušení dodávek.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby nařízení vytvářelo povinné normy EU, mělo by spíše stanovit požadavek, aby 
členské státy na základě vhodné společné metodiky důkladně posoudily rizika a dopady, 
a umožnit jim, aby případně zohlednily specifické vnitrostátní okolnosti a podmínky. Výsledky 
by se měly odrazit v preventivních opatřeních a plánech pro stav nouze, které by byly 
přezkoumávány, aby se zajistila jejich přiměřenost. Podobné plány by měly být vypracovány 
i na regionální úrovni.
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Pozměňovací návrh 58
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) Dostačující plynárenská infrastruktura 
v členském státě i v rámci Společenství má 
zásadní význam při řešení situací, kdy 
dojde k narušení dodávek. Společná 
minimální kritéria pro zabezpečení 
dodávek plynu by měla zajistit stejné 
podmínky při zabezpečování dodávek 
plynu pro všechny a vytvořit významné 
pobídky pro budování nezbytné 
infrastruktury a zlepšení úrovně 
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. Účinné využívání energie (jako 
např. vyšší energetická účinnost budov a 
průmyslových podniků) by měla být 
trvalou prioritou jakožto opatření na 
straně poptávky.

Or. ro

Odůvodnění

Opatření na straně poptávky musí být trvalým zájmem. Účinným využíváním energie 
a diverzifikací zdrojů energie je třeba se zabývat nejen v době krize.

Pozměňovací návrh 59
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Dostačující plynárenská infrastruktura 
v členském státě i v rámci Společenství má 

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

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 zároveň zohlednit vnitrostátní nebo 
regionální specifické podmínky 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. en

Pozměňovací návrh 60
Zigmantas Balčytis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) Dostačující a diverzifikovaná 
plynárenská struktura v členských státech, 
zejména v energeticky izolovaných 
regionech, má zásadní význam při řešení 
situací, kdy dojde k narušení dodávek. 
Společná minimální kritéria pro 
zabezpečení dodávek plynu by měla zajistit 
stejné podmínky při zabezpečování 
dodávek plynu pro všechny a vytvořit 
významné pobídky pro budování nezbytné 
infrastruktury a zlepšení úrovně 
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.
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Or. lt

Pozměňovací návrh 61
Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Investice do energetické účinnosti by 
se měly významně podporovat jak v 
dodavatelských a tranzitních zemích, tak 
v rámci EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Zahájení partnerství východní 
Evropy pro energetickou účinnost a 
životní prostředí by mělo podpořit 
vypracovávání konkrétních návrhů na 
snížení poptávky po plynu prostřednictvím 
zvýšení energetické účinnosti, např. 
zkvalitněním systémů dálkového vytápění 
na Ukrajině, což by přispělo k zabezpečení 
dodávek plynu v EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Zigmantas Balčytis

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) Je třeba silně podporovat investice do 
nové plynárenské infrastruktury, zejména 
v energeticky izolovaných regionech. Tyto 
investice by pomohly snížit závislost na 
jediném dodavateli a lépe by zabezpečily 
dodávky plynu a zároveň zajistily 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. lt

Pozměňovací návrh 64
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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. 
Usnadnění integrace plynu z 
obnovitelných zdrojů do infrastruktury 
plynárenské sítě by mělo být trvalým 
zájmem. Pokud jde o investici do 
infrastruktury, která je přeshraniční 
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parlamentu a Rady (ES) …/… a Evropská 
síť provozovatelů přepravních soustav 
zemního plynu (dále jen „ENTSO-G“), aby 
se tak lépe zohlednily přeshraniční 
důsledky.

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

Odůvodnění

Komise a Rada by měly navrhnout taková evropská nařízení, která podporují využívání 
alternativních zdrojů energie a vytvářejí pobídky pro nové investice.

Pozměňovací návrh 65
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Za účelem podpory členských států při 
financování investic do těžby,
infrastruktury a opatření týkajících se 
energetické účinnosti na regionální a 
místní úrovni mohou být k dispozici různé 
finanční prostředky Společenství, zejména 
pak úvěry a záruky z Evropské investiční 
banky nebo financování z regionálních, 
strukturálních fondů nebo Fondu 
soudržnosti.

Or. ro

Odůvodnění

Díky investicím do účinnější energetické spotřeby a alternativních zdrojů energie se sníží 
nejen emise CO2, ale i závislost na dovozech plynu a výdaje na řešení krizí.
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Pozměňovací návrh 66
Takis Hadjigeorgiou

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 zohlednit 
vnitrostátní podmínky každého členského 
státu v oblasti plynu a stanovit nástroje, 
zaměřené na zajištění ochrany 
spotřebitelů a na zmírňování účinků 
narušení dodávek. Členské státy však 
budou i nadále odpovědné za zabezpečení 
svých dodávek a budou mít k dispozici 
značnou flexibilitu při volbě mechanismů 
a nástrojů k zajištění dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 samotné 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.

Or. en
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Odůvodnění

Během prvních dvou fází krize se očekává, že problém plně vyřeší trh, avšak v případě 
skutečné krize / stavu nouze, kterou samotné tržní mechanismy nejsou schopny řešit, by do 
řešení měly být zapojeny členské státy. Tržní i netržní mechanismy mohou ve fázi stavu nouze 
fungovat zároveň.

Pozměňovací návrh 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 samotné 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.

Or. en

Odůvodnění

Během prvních dvou fází krize se očekává, že problém plně vyřeší trh, avšak v případě 
skutečné krize / stavu nouze, kterou samotné tržní mechanismy nejsou schopny řešit, by do 
řešení měly být zapojeny členské státy. Tržní i netržní mechanismy mohou ve fázi stavu nouze 
fungovat zároveň.

Pozměňovací návrh 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by mělo umožnit (12) Toto nařízení by mělo umožnit 
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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. 

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 samotné 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.

Or. en

Odůvodnění

Během prvních dvou fází krize se očekává, že problém plně vyřeší trh, avšak v případě 
skutečné krize / stavu nouze, kterou samotné tržní mechanismy nejsou schopny řešit, by do 
řešení měly být zapojeny členské státy. Tržní i netržní mechanismy mohou ve fázi stavu nouze 
fungovat zároveň.

Pozměňovací návrh 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 samotné 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.

Or. en

Odůvodnění

Během prvních dvou fází krize se očekává, že problém plně vyřeší trh, avšak v případě 
skutečné krize / stavu nouze, kterou samotné tržní mechanismy nejsou schopny řešit, by do 
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řešení měly být zapojeny členské státy. Tržní i netržní mechanismy mohou ve fázi stavu nouze 
fungovat zároveň.

Pozměňovací návrh 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Investice EU do domácí těžby 
a infrastruktury by mělo podpořit úsilí 
členských států a Komise, které 
by ve spolupráci s třetími zeměmi měly 
v zemích sousedících s EU podporovat 
rozšíření zásad a norem vnitřního trhu, 
jak je uvedeno ve Smlouvě o energetické 
chartě. Komise by měla případně zvážit 
rozšíření Evropského energetického 
společenství, které tvoří EU a státy 
jihovýchodní Evropy, na další třetí země a 
vytvoření nových regionálních 
energetických trhů podle vzoru tohoto 
společenství, například evropsko-
středomořského energetického 
společenství, aby tak byly zabezpečeny 
dodávky energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V zájmu lepšího zabezpečení 
dodávek zemního plynu je rovněž 
nezbytné zajistit podmínky pro strategické 
dodávky zemního plynu, které budou pod 
správou jednotlivých členských států. Tyto 
dodávky by s ohledem na prioritu 
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stanovenou pro tržní nástroje měly být 
spravovány v rámci partnerství veřejného 
a soukromého sektoru.

Or. de

Odůvodnění

Pokud jde o zabezpečení dodávek, je nejen nutné je zajistit, ale partnerství veřejného 
a soukromého sektoru by mělo také přinést vznik nezávislého tržního systému dodávek.

Pozměňovací návrh 73
Takis Hadjigeorgiou

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 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) Vnitřní trh s plynem zajistí 
Společenství nejvyšší úroveň zabezpečení 
dodávek do všech členských států, pokud 
bude trh moci plně fungovat, a ochrání 
zájmy spotřebitelů 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 potřebami a ochranou 
spotřebitelů prostřednictvím kontrol cen, 
které během krize často ostře vzrůstají 
z důvodu snížených dodávek a zvýšené 
poptávky (pravidlo nabídky a poptávky).

Or. el



AM\801609CS.doc 23/108 PE438.187v01-00

CS

Pozměňovací návrh 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 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 hospodářská soutěží na tomto trhu 
zajistí Unie nejvyšší úroveň zabezpečení 
dodávek do všech členských států, pokud 
bude trh moci plně fungovat v případě 
narušení dodávek, které se dotkne části 
Unie, 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 fungováním vnitřního trhu, 
aby se zabránilo jeho narušení a nedošlo k 
oslabení reakcí trhu na narušení dodávek.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že politiky by měly být slučitelné s fungováním vnitřního 
trhu, a ne s „požadavky“ trhu.

Pozměňovací návrh 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(14) Dotvořením vnitřního trhu s plynem a 
účinnou hospodářská soutěží na tomto trhu 
zajistí Unie nejvyšší úroveň zabezpečení 
dodávek do všech členských států, pokud 
bude trh moci plně fungovat v případě 
narušení dodávek, které se dotkne části 
Unie, ať už je příčina narušení jakákoli. Za 
tímto účelem je zapotřebí komplexního a 
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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. 

účinného společného přístupu 
k zabezpečení dodávek, především 
prostřednictvím transparentních a 
nediskriminujících politik, které jsou 
slučitelné s fungováním vnitřního trhu, 
aby se zabránilo jeho narušení a nedošlo 
k oslabení reakcí trhu na narušení dodávek.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že politiky by měly být slučitelné s fungováním vnitřního 
trhu, a ne s „požadavky“ trhu.

Pozměňovací návrh 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 zamezení kompetenčním 
sporům a 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.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 k zabezpečení dodávek (I: podniky;
II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně stanoven. Tato zásada by měla 
být do návrhu nařízení znovu začleněna, také proto, aby se zamezilo kompetenčním sporům.
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Pozměňovací návrh 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 zamezení kompetenčním 
sporům a 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.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 k zabezpečení dodávek (I: podniky; II:
členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně stanoven. Tato zásada by měla být 
do návrhu nařízení znovu začleněna, také proto, aby se zamezilo kompetenčním sporům.

Pozměňovací návrh 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 zamezení kompetenčním 
sporům a 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.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 k zabezpečení dodávek (I: podniky;
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II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně stanoven. Tato zásada by měla 
být do návrhu nařízení znovu začleněna, také proto, aby se zamezilo kompetenčním sporům.

Pozměňovací návrh 79
Algirdas Saudargas

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 
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.

(17) V zájmu řádného fungování trhu je 
nezbytné, aby plynárenské podniky 
uskutečnily včas nezbytné investice do 
místní těžby a infrastruktur, jakými jsou 
například propojení, a to zejména ta, která 
poskytují přístup k plynárenské síti EU, 
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. 
V případě, že nezbytná propojení nejsou 
pro plynárenské podniky rentabilní, ale 
mají jasný přínos, pokud jde o 
zabezpečení dodávek plynu, měla by 
Komise navrhnout vhodné finanční 
pobídky, aby zajistila fyzické připojení 
všech členských států k plynárenské síti 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Hannes Swoboda

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 

(18) Je důležité, aby byly zachovány 
dodávky plynu, zejména pokud jde o 
odběratele z domácností, jakož i o omezený 
počet dalších odběratelů, zejména 



AM\801609CS.doc 27/108 PE438.187v01-00

CS

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.

odběratelů poskytujících důležité veřejné 
služby, které mohou členské státy 
definovat, 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 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 výlučně 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

Zatímco odběratelé z domácností jistě vyžadují ochranu, představuje případné rozšíření 
kategorie chráněných odběratelů na úrovni EU velmi složité a citlivé téma vyžadující řádné 
posouzení dopadů. Rozšíření kategorie chráněných odběratelů by mělo navíc zůstat 
v pravomoci členských států, protože vhodnost a přiměřenost této kategorie by měla být 
posuzována na základě vnitrostátních podmínek, zejména na základě skladby zdrojů energie 
a významu plynu v této skladbě. Proto by návrh nařízení neměl rozšiřovat povinnou ochranu 
EU na jiné subjekty než na domácnosti.
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Pozměňovací návrh 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 výlučně 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

Zatímco odběratelé z domácností jistě vyžadují ochranu, představuje případné rozšíření 
kategorie chráněných odběratelů na úrovni EU velmi složité a citlivé téma vyžadující řádné 
posouzení dopadů. Rozšíření kategorie chráněných odběratelů by mělo navíc zůstat 
v pravomoci členských států, protože vhodnost a přiměřenost této kategorie by měla být 
posuzována na základě vnitrostátních podmínek, zejména na základě skladby zdrojů energie 
a významu plynu v této skladbě. Proto by návrh nařízení neměl rozšiřovat povinnou ochranu 
EU na jiné subjekty než na domácnosti.

Pozměňovací návrh 83
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Pro splnění povinností týkajících se 
zabezpečení dodávek si lze vybírat 
z mnoha nástrojů. Tyto nástroje by měly 
být využívány ve vnitrostátním, 
regionálním kontextu a v rámci 
Společenství, aby se dosáhlo 
konzistentního a nákladově efektivního 
výsledku.

(19) Pro splnění povinností týkajících se 
zabezpečení dodávek si lze vybírat 
z mnoha nástrojů. Tyto nástroje by měly 
být využívány ve vnitrostátním, 
regionálním kontextu a v rámci 
Společenství, aby byli primárně 
zabezpečeni spotřebitelé a aby se dosáhlo 
konzistentního a nákladově efektivního 
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výsledku.

Or. el

Pozměňovací návrh 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 k zabezpečení dodávek (I: podniky;
II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně stanoven. Tato zásada by měla 
být do návrhu nařízení znovu začleněna. Za vypracování plánů jsou odpovědné příslušné 
orgány, měly by však konzultovat plynárenské podniky.

Pozměňovací návrh 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby se zajistila co nejvyšší 
připravenost na narušení dodávek, měly by 

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

příslušné orgány po konzultaci 
s plynárenskými podniky vypracovat plány 
pro stav nouze. Tyto plány by měly být ve 
vzájemném souladu. Jejich obsah by měl 
vycházet z osvědčených postupů ve 
stávajících plánech a jasně by měl vymezit 
úlohy a povinnosti všech dotčených 
plynárenských podniků a příslušných 
orgánů. Je-li to možné a zapotřebí, měly by 
být na regionální úrovni vypracovány 
společné plány pro stav nouze.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 k zabezpečení dodávek (I: podniky;
II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně stanoven. Tato zásada by měla 
být do návrhu nařízení znovu začleněna. Za vypracování plánů jsou odpovědné příslušné 
orgány, měly by však konzultovat plynárenské podniky.

Pozměňovací návrh 86
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 k zabezpečení dodávek (I: podniky;
II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně stanoven. Tato zásada by měla 
být do návrhu nařízení znovu začleněna. Za vypracování plánů jsou odpovědné příslušné 
orgány, měly by však konzultovat plynárenské podniky.

Pozměňovací návrh 87
Gaston Franco

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění není v souladu se zbytkem nařízení. Vypracování plánů pro stav nouze 
je úkolem příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh 88
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem posílení solidarity mezi (23) Za účelem posílení solidarity mezi 
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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.

členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu 
nouze pro Unii, a zejména s cílem podpořit 
členské státy, jež jsou vystaveny méně 
příznivým zeměpisným či geologickým 
podmínkám, by členské státy měly vytvořit 
opatření k realizaci této solidarity. 
Plynárenské podniky by měly vytvořit 
opatření, jako jsou obchodní dohody, které 
mohou zahrnovat zvýšené vývozy plynu 
nebo zvýšené odběry ze zásobníků. Je 
důležité podpořit uzavírání předběžných 
ujednání mezi plynárenskými podniky. 
Plynárenským podnikům by vždy měla být 
spravedlivým způsobem kompenzována 
veškerá opatření, která musí přijmout v 
rámci příprav na stav nouze. Povinná 
solidární opatření by měla být omezena na 
dodávky odběratelům z domácností.
Solidární opatření mohou být zvlášť
vhodná mezi členskými státy, jimž Komise 
doporučuje vypracovat společné 
preventivní akční plány nebo plány pro 
stav nouze na regionální úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 k zabezpečení dodávek (I: podniky;
II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně stanoven. Tato zásada by měla 
být do návrhu nařízení znovu začleněna.

Pozměňovací návrh 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 

(23) Za účelem posílení solidarity mezi 
členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu 
nouze pro Unii, a zejména s cílem podpořit 
členské státy, jež jsou vystaveny méně 
příznivým zeměpisným či geologickým 
podmínkám, by členské státy měly vytvořit 
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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.

opatření k realizaci této solidarity. 
Plynárenské podniky by měly vytvořit 
opatření, jako jsou obchodní dohody, které 
mohou zahrnovat zvýšené vývozy plynu 
nebo zvýšené odběry ze zásobníků. Je 
důležité podpořit uzavírání předběžných 
ujednání mezi plynárenskými podniky. 
Plynárenským podnikům by vždy měla být 
spravedlivým způsobem kompenzována 
veškerá opatření, která musí přijmout 
v rámci příprav na stav nouze. Povinná 
solidární opatření by měla být omezena na 
odběratele z domácností. Solidární 
opatření mohou být zvlášť vhodná mezi 
členskými státy, jimž Komise doporučuje 
vypracovat společné preventivní akční 
plány nebo plány pro stav nouze na 
regionální úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 k zabezpečení dodávek (I: podniky;
II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně stanoven. Tato zásada by měla 
být do návrhu nařízení znovu začleněna.

Pozměňovací návrh 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(23) Za účelem posílení solidarity mezi 
členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu 
nouze pro Unii, a zejména s cílem podpořit 
členské státy, jež jsou vystaveny méně 
příznivým zeměpisným či geologickým 
podmínkám, by členské státy měly vytvořit 
opatření k realizaci této solidarity. 
Plynárenské podniky by měly vytvořit 
opatření, jako jsou obchodní dohody, které 
mohou zahrnovat zvýšené vývozy plynu 
nebo zvýšené odběry ze zásobníků. Je 
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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.

důležité podpořit uzavírání předběžných 
ujednání mezi plynárenskými podniky. 
Plynárenským podnikům by vždy měla být 
spravedlivým způsobem kompenzována 
veškerá opatření, která musí přijmout 
v rámci příprav na stav nouze. Solidární 
opatření mohou být zvlášť vhodná mezi 
členskými státy, jimž Komise doporučuje 
vypracovat společné preventivní akční 
plány nebo plány pro stav nouze na 
regionální úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 k zabezpečení dodávek (I: podniky;
II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně stanoven. Tato zásada by měla 
být do návrhu nařízení znovu začleněna.

Pozměňovací návrh 91
Silvia-Adriana Ţicău

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) Smlouva o fungování Evropské unie 
posiluje solidaritu 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. 
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Or. ro

Odůvodnění

Je důležité uvést článek 194 Lisabonské smlouvy, který stanoví, že politika EU v oblasti 
energetiky je prováděna v duchu solidarity.  

Pozměňovací návrh 92
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Koordinační skupina pro otázky plynu 
zřízená směrnicí 2004/67/ES ze dne 26. 
dubna 2004 o opatřeních na zajištění 
bezpečnosti dodávek zemního plynu by 
měla být Komisi poradcem pro 
usnadňování koordinace opatření v oblasti 
[bezpečnosti] zabezpečení dodávek pro 
případ stavu nouze ve Společenství. 
Rovněž by měla sledovat přiměřenost a 
vhodnost opatření přijatých podle tohoto 
nařízení.

(28) Koordinační skupina pro otázky plynu 
zřízená směrnicí 2004/67/ES ze dne 
26. dubna 2004 o opatřeních na zajištění 
bezpečnosti dodávek zemního plynu by 
měla být Komisi poradcem při posuzování, 
zda nastal stav nouze na úrovni 
Společenství, a pro usnadňování 
koordinace opatření v oblasti [bezpečnosti] 
zabezpečení dodávek pro případ stavu 
nouze ve Společenství. Rovněž by měla 
sledovat přiměřenost a vhodnost opatření 
přijatých podle tohoto nařízení.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je Koordinační skupina pro otázky plynu složena ze zástupců členských 
států EU, energetického průmyslu a spotřebitelů, je nejvhodnějším subjektem pro posouzení 
stavu dodávek, a pokud nastane stav nouze na úrovni Společenství, je nejlepší platformou pro 
spolupráci mezi průmyslem, státem a Komisí. Skupina by proto s ohledem na její odborný 
potenciál měla být konzultována již v ranější etapě, zejména při posuzování toho, zda nastal 
stav nouze na úrovni Společenství.
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Pozměňovací návrh 93
Takis Hadjigeorgiou

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 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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.

(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 samotný trh není 
schopen zajistit požadované dodávky 
plynu. Tato výjimečná opatření by měla 
být plně v souladu s pravidly Unie a měla 
by být oznámena Komisi a Koordinační 
skupině pro otázky plynu.

Or. en
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Odůvodnění

Tržní i netržní mechanismy mohou ve fázi stavu nouze fungovat zároveň. Jakožto odborný 
subjekt složený z různých zúčastněných stran se Koordinační skupina pro otázky plynu zdá být 
tím nejlepším fórem pro diskuse, sdílení zkušeností i formální konzultace a koordinaci se 
zúčastněnými stranami. Koordinační skupina pro otázky plynu by tedy měla usnadnit 
koordinaci opatření týkajících se zabezpečení dodávek. Komise by proto měla v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení s touto skupinou často konzultovat.

Pozměňovací návrh 95
Paul Rübig

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.

(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 samotný trh není 
schopen zajistit požadované dodávky 
plynu. Tato výjimečná opatření by měla 
být plně v souladu s pravidly Unie a měla 
by být oznámena Komisi a Koordinační 
skupině pro otázky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Tržní i netržní mechanismy mohou ve fázi stavu nouze fungovat zároveň. Jakožto odborný 
subjekt složený z různých zúčastněných stran se Koordinační skupina pro otázky plynu zdá být 
tím nejlepším fórem pro diskuse, sdílení zkušeností i formální konzultace a koordinaci se 
zúčastněnými stranami. Koordinační skupina pro otázky plynu by tedy měla usnadnit 
koordinaci opatření týkajících se zabezpečení dodávek. Komise by proto měla v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení s touto skupinou často konzultovat.
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Pozměňovací návrh 96
Ioannis A. Tsoukalas

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.

(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 Unie a měla by být 
oznámena Komisi a Koordinační skupině 
pro otázky plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Zigmantas Balčytis

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.

(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 a Koordinační 
skupině pro otázky plynu.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 98
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení 
dodávek plynu ve Společenství jsou klíčové 
dodávky plynu ze třetích zemí, Komise by 
měla koordinovat činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Společenství.
Komise by měla být oprávněna využít 
monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
ve Společenství a za konzultací se 
zúčastněnými třetími zeměmi i mimo 
Společenství a při vzniku krize z důvodu 
obtíží ve třetí zemi se ujmout 
zprostředkování a usnadnění jednání. 

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení 
dodávek plynu v Unii jsou klíčové dodávky 
plynu ze třetích zemí, Komise by měla mít 
možnost využít poradní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
v Unii za konzultací s dotčeným členským 
státem a na základě jeho svolení a za 
konzultací se zúčastněnými třetími 
stranami i mimo Unii a na základě jejich 
svolení.  

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení 
dodávek plynu ve Společenství jsou klíčové 
dodávky plynu ze třetích zemí, Komise by 
měla koordinovat činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Společenství. 
Komise by měla být oprávněna využít 

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení 
dodávek plynu v Unii jsou klíčové dodávky 
plynu ze třetích zemí, Komise by měla 
do obchodních dohod, dohod 
o přistoupení, o partnerství a o spolupráci 
se zeměmi těžby a s tranzitními zeměmi 
začlenit „doložku o zabezpečení dodávek 
energie“. Komise by měla koordinovat 
činnosti s třetími zeměmi, společně se 
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monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
ve Společenství a za konzultací se 
zúčastněnými třetími zeměmi i mimo 
Společenství a při vzniku krize z důvodu 
obtíží ve třetí zemi se ujmout 
zprostředkování a usnadnění jednání. 

zeměmi těžby a tranzitními zeměmi se 
podílet na ujednáních pro řešení krizových 
situací a zajistit stabilní tok plynu do Unie. 
Komise by měla být oprávněna využít 
monitorovací pracovní skupinu 
pro sledování toků plynu v krizových 
situacích v Unii a za konzultací 
se zúčastněnými třetími zeměmi i mimo 
Unii a při vzniku krize z důvodu obtíží 
ve třetí zemi se prostřednictvím 
místopředsedy Komise / vysokého 
představitele ujmout zprostředkování 
a usnadnění jednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení 
dodávek plynu ve Společenství jsou klíčové 
dodávky plynu ze třetích zemí, Komise by 
měla koordinovat činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Společenství. 
Komise by měla být oprávněna využít 
monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
ve Společenství a za konzultací se 
zúčastněnými třetími zeměmi i mimo 
Společenství a při vzniku krize z důvodu 
obtíží ve třetí zemi se ujmout 
zprostředkování a usnadnění jednání. 

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení 
dodávek plynu v Unii jsou klíčové dodávky 
plynu ze třetích zemí, a to zejména v 
případě stavu nouze v Unii, Komise by po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu měla koordinovat činnosti 
s třetími zeměmi, společně se zeměmi 
těžby a tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Unie. Komise
by po konzultaci s Koordinační skupinou 
pro otázky plynu měla být oprávněna 
využít monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
v Unii a za konzultací se zúčastněnými 
třetími zeměmi i mimo Unii a při vzniku 
krize z důvodu obtíží ve třetí zemi se 
ujmout zprostředkování a usnadnění 
jednání. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení 
dodávek plynu ve Společenství jsou klíčové 
dodávky plynu ze třetích zemí, Komise by 
měla koordinovat činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Společenství. 
Komise by měla být oprávněna využít 
monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
ve Společenství a za konzultací se 
zúčastněnými třetími zeměmi i mimo 
Společenství a při vzniku krize z důvodu 
obtíží ve třetí zemi se ujmout 
zprostředkování a usnadnění jednání. 

(30) Vzhledem k tomu, že v případě stavu 
nouze v Unii jsou pro zabezpečení 
dodávek plynu v Unii klíčové dodávky 
plynu ze třetích zemí, Komise by po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu měla koordinovat činnosti 
s třetími zeměmi, společně se zeměmi 
těžby a tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Unie. Komise 
by po konzultaci s Koordinační skupinou 
pro otázky plynu měla být oprávněna 
využít monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
v Unii a za konzultací se zúčastněnými 
třetími zeměmi i mimo Unii a při vzniku 
krize z důvodu obtíží ve třetí zemi se 
ujmout zprostředkování a usnadnění 
jednání. 

Or. en

Odůvodnění

Jakožto odborný subjekt složený z různých zúčastněných stran (zástupci plynárenského 
odvětví, ENTSO-G, příslušní odběratelé, příslušné vnitrostátní orgány a ACER) se 
Koordinační skupina pro otázky plynu zdá být tím nejlepším fórem pro diskuse, sdílení 
zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými stranami. Koordinační skupina 
pro otázky plynu by tedy měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se zabezpečení 
dodávek. Komise by proto měla v souladu s ustanoveními tohoto nařízení s touto skupinou 
často konzultovat.
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Pozměňovací návrh 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení 
dodávek plynu ve Společenství jsou klíčové 
dodávky plynu ze třetích zemí, Komise by 
měla koordinovat činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Společenství. 
Komise by měla být oprávněna využít 
monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
ve Společenství a za konzultací se 
zúčastněnými třetími zeměmi i mimo 
Společenství a při vzniku krize z důvodu 
obtíží ve třetí zemi se ujmout 
zprostředkování a usnadnění jednání. 

(30) Vzhledem k tomu, že v případě nouze 
v Unii jsou pro zabezpečení dodávek plynu 
v Unii klíčové dodávky plynu ze třetích 
zemí, Komise by po konzultaci s 
Koordinační skupinou pro otázky plynu 
měla koordinovat činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Unie. Komise 
by po konzultaci s Koordinační skupinou 
pro otázky plynu měla být oprávněna 
využít monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
v Unii a za konzultací se zúčastněnými 
třetími zeměmi i mimo Unii a při vzniku 
krize z důvodu obtíží ve třetí zemi se 
ujmout zprostředkování a usnadnění 
jednání. 

Or. en

Odůvodnění

Jakožto odborný subjekt složený z různých zúčastněných stran (zástupci plynárenského 
odvětví, ENTSO-G, příslušní odběratelé, příslušné vnitrostátní orgány a ACER) se 
Koordinační skupina pro otázky plynu zdá být tím nejlepším fórem pro diskuse, sdílení 
zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými stranami. Koordinační skupina 
pro otázky plynu by tedy měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se zabezpečení 
dodávek. Komise by proto měla v souladu s ustanoveními tohoto nařízení s touto skupinou 
často konzultovat.



AM\801609CS.doc 43/108 PE438.187v01-00

CS

Pozměňovací návrh 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení 
dodávek plynu ve Společenství jsou klíčové 
dodávky plynu ze třetích zemí, Komise by 
měla koordinovat činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Společenství. 
Komise by měla být oprávněna využít 
monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
ve Společenství a za konzultací se 
zúčastněnými třetími zeměmi i mimo 
Společenství a při vzniku krize z důvodu 
obtíží ve třetí zemi se ujmout 
zprostředkování a usnadnění jednání. 

(30) Vzhledem k tomu, že v případě nouze 
v Unii jsou pro zabezpečení dodávek plynu 
v Unii klíčové dodávky plynu ze třetích 
zemí, Komise by po konzultaci 
s Koordinační skupinou pro otázky plynu 
měla koordinovat činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Unie. Komise 
by po konzultaci s Koordinační skupinou 
pro otázky plynu měla být oprávněna 
využít monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
v Unii a za konzultací se zúčastněnými 
třetími zeměmi i mimo Unii a při vzniku 
krize z důvodu obtíží ve třetí zemi se 
ujmout zprostředkování a usnadnění 
jednání.

Or. en

Odůvodnění

Jakožto odborný subjekt složený z různých zúčastněných stran (zástupci plynárenského 
odvětví, ENTSO-G, příslušní odběratelé, příslušné vnitrostátní orgány a ACER) se 
Koordinační skupina pro otázky plynu zdá být tím nejlepším fórem pro diskuse, sdílení 
zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými stranami. Koordinační skupina 
pro otázky plynu by tedy měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se zabezpečení 
dodávek. Komise by proto měla v souladu s ustanoveními tohoto nařízení s touto skupinou 
často konzultovat.
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Pozměňovací návrh 104
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení 
dodávek plynu ve Společenství jsou klíčové 
dodávky plynu ze třetích zemí, Komise by 
měla koordinovat činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Společenství. 
Komise by měla být oprávněna využít 
monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
ve Společenství a za konzultací se 
zúčastněnými třetími zeměmi i mimo 
Společenství a při vzniku krize z důvodu 
obtíží ve třetí zemi se ujmout 
zprostředkování a usnadnění jednání. 

(30) Vzhledem k tomu, že v případě nouze 
v Unii jsou pro zabezpečení dodávek plynu 
v Unii klíčové dodávky plynu ze třetích 
zemí, Komise by po konzultaci s 
Koordinační skupinou pro otázky plynu 
měla koordinovat činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Unie. Komise 
by po konzultaci s Koordinační skupinou 
pro otázky plynu měla být oprávněna 
využít monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
v Unii a za konzultací se zúčastněnými 
třetími zeměmi i mimo Unii a při vzniku 
krize z důvodu obtíží ve třetí zemi se 
ujmout zprostředkování a usnadnění 
jednání.

Or. en

Odůvodnění

Jakožto odborný subjekt složený z různých zúčastněných stran (zástupci plynárenského 
odvětví, ENTSO-G, příslušní odběratelé, příslušné vnitrostátní orgány a ACER) se 
Koordinační skupina pro otázky plynu zdá být tím nejlepším fórem pro diskuse, sdílení 
zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými stranami. Koordinační skupina 
pro otázky plynu by tedy měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se zabezpečení 
dodávek. Komise by proto měla v souladu s ustanoveními tohoto nařízení s touto skupinou 
často konzultovat.



AM\801609CS.doc 45/108 PE438.187v01-00

CS

Pozměňovací návrh 105
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení 
dodávek plynu ve Společenství jsou klíčové 
dodávky plynu ze třetích zemí, Komise by 
měla koordinovat činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Společenství. 
Komise by měla být oprávněna využít 
monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
ve Společenství a za konzultací se 
zúčastněnými třetími zeměmi i mimo 
Společenství a při vzniku krize z důvodu 
obtíží ve třetí zemi se ujmout 
zprostředkování a usnadnění jednání. 

(30) Vzhledem k tomu, že v případě nouze 
v Unii jsou pro zabezpečení dodávek plynu 
v Unii klíčové dodávky plynu ze třetích 
zemí, Komise by po konzultaci s 
Koordinační skupinou pro otázky plynu 
měla koordinovat činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Unie. Komise 
by po konzultaci s Koordinační skupinou 
pro otázky plynu měla být oprávněna 
využít monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
v Unii a za konzultací se zúčastněnými 
třetími zeměmi i mimo Unii a při vzniku 
krize z důvodu obtíží ve třetí zemi se 
ujmout zprostředkování a usnadnění 
jednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení 
dodávek plynu ve Společenství jsou klíčové 
dodávky plynu ze třetích zemí, Komise by 
měla koordinovat činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Společenství. 

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení 
dodávek plynu v Unii jsou klíčové dodávky 
plynu ze třetích zemí, Komise by měla 
koordinovat nouzové činnosti s třetími 
zeměmi, společně se zeměmi těžby a 
tranzitními zeměmi se podílet na 
ujednáních pro řešení krizových situací a 
zajistit stabilní tok plynu do Unie. Komise 
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Komise by měla být oprávněna využít
monitorovací pracovní skupinu pro 
sledování toků plynu v krizových situacích 
ve Společenství a za konzultací se 
zúčastněnými třetími zeměmi i mimo 
Společenství a při vzniku krize z důvodu 
obtíží ve třetí zemi se ujmout 
zprostředkování a usnadnění jednání. 

by měla být oprávněna žádat využití
monitorovací pracovní skupiny
pro sledování toků plynu v krizových 
situacích v Unii a za konzultací 
se zúčastněnými třetími zeměmi i mimo 
Unii a při vzniku krize z důvodu obtíží 
ve třetí zemi se prostřednictvím komisaře 
pro energetiku a místopředsedy Komise / 
vysokého představitele ujmout 
zprostředkování a usnadnění jednání.

Or. en

Odůvodnění

Místopředseda / vysoký představitel a komisař pro energetiku by měli být zapojeni do všech 
stadií provádění tohoto nařízení. Zejména by měli mít v krizových situacích odpovědnost 
za zprostředkovávání a vyjednávání s třetími zeměmi a zástupci plynárenského odvětví 
jménem členských států. Zejména komisař pro energetiku by měl koordinovat činnosti 
Koordinační skupiny pro otázky plynu, která by v případě krizové situace měla být povinně 
konzultována.

Pozměňovací návrh 107
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Vyzývá Komisi, aby vypracovala 
návrh na účinnou ochranu spotřebitelů 
jakožto preventivní opatření proti vzniku 
jakýchkoli dohod mezi zainteresovanými 
ekonomickými subjekty. 

Or. el
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Pozměňovací návrh 108
Claude Turmes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Smlouvy o dodávkách plynu ze 
třetích zemí nesmí obsahovat ustanovení 
porušující pravidla vnitřního trhu EU, 
zejména omezení zpětného vývozu nebo 
ustanovení se stejným účinkem jako tzv. 
„doložka o místě určení“.  

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał 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 
zajištěním řádného a nepřetržitého
fungování vnitřního trhu s plynem a 
zavedením mimořádných opatření, k nimž 
by se přistoupilo v situaci, kdy již trh 
nemůže zajistit požadované dodávky 
plynu, tím, že se v duchu solidarity mezi 
členskými státy stanoví jasné vymezení a 
rozdělení odpovědností, jakož i koordinace 
reakce na úrovni plynárenských podniků, 
členských států a Unie, pokud jde o 
preventivní opatření a reakci na konkrétní 
narušení dodávek či závažné a věrohodné 
vyhrožování takovým narušením.

Or. en

Odůvodnění

Skutečné narušení dodávek by nemělo být jediným důvodem k reakci. Reagovat by se mělo 
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také na závažné a věrohodné vyhrožování jejich narušením. Duch solidarity by se měl 
v nařízení zdůraznit v souladu se závěry za zasedání Evropské rady z března 2009 a článkem 
176 A Lisabonské smlouvy. Tato solidarita je považována za nezbytnou k vybudování 
společné energetické politiky EU a měla by být na politické úrovni rozvíjena v rámci EU 
i mimo ni v dialogu s třetími zeměmi, a to jak v krizových situacích, tak mimo ně.

Pozměňovací návrh 110
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tímto nařízením se stanoví opatření, která 
mají za cíl zabezpečit dodávky plynu 
zajištěním řádného a nepřetržitého
fungování vnitřního trhu s plynem a 
zavedením mimořádných opatření, k nimž 
by se přistoupilo v situaci, kdy již trh 
nemůže zajistit požadované dodávky 
plynu, tím, že se v duchu solidarity mezi 
členskými státy stanoví jasné vymezení a 
rozdělení odpovědností, jakož i koordinace 
reakce na úrovni plynárenských podniků, 
členských států a Unie, pokud jde o 
preventivní opatření a reakci na konkrétní 
narušení dodávek či závažné a věrohodné 
vyhrožování takovým narušením.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Takis Hadjigeorgiou

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 

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 
kritériem bude vždy prospěch spotřebitelů 



AM\801609CS.doc 49/108 PE438.187v01-00

CS

odpovědností, jakož i koordinace reakce na 
úrovni členských států a Společenství, 
pokud jde o preventivní opatření a reakci 
na konkrétní narušení dodávek. 

a tím, že se stanoví jasné vymezení a 
rozdělení odpovědností, jakož i koordinace 
reakce za transparentních postupů na 
úrovni členských států a Společenství, 
pokud jde o preventivní opatření a reakci 
na konkrétní narušení dodávek. 

Or. el

Pozměňovací návrh 112
Werner Langen

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, příslušných regionálních orgánů 
spolupráce a Společenství, pokud jde o 
preventivní opatření a reakci na konkrétní 
narušení dodávek.

Or. de

Odůvodnění

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.
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Pozměňovací návrh 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Unie, pokud jde o preventivní 
opatření a reakci na konkrétní narušení 
dodávek. 

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 k zabezpečení dodávek (I: podniky;
II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně stanoven. Tato zásada by měla 
být do návrhu nařízení znovu začleněna.

Pozměňovací návrh 114
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v odstavci 1 se uplatní 
pouze v akutních krizových situacích, pro 
něž členské státy vytvoří vhodný 
vnitrostátní rámec k zabezpečení dodávek 
plynu.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise by měla definovat pouze minimální společné požadavky na úrovni EU 
a umožnit členských státům, aby si vytvořily vhodné vnitrostátní rámce s ohledem na jejich 
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specifické podmínky a situaci. Zabezpečení dodávek by se skutečně mělo řešit na regionální 
úrovni, aby to bylo v souladu s ustanoveními třetího souboru opatření na liberalizaci trhu 
s energií.

Pozměňovací návrh 115
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 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 
připojeni k distribuční síti;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba posuzovat společně s pozměňovacími návrhy k článkům 5 
a 8. Pojem „chránění odběratelé“ přímo souvisí s povinnostmi všech členských států 
v souvislosti se solidaritou. Vytvořením široké definice vzniká riziko narušení vnitřního trhu a 
„parazitování“, pokud některý členský stát prohlásí za chráněné odběratele mnoho odvětví a 
jiný pouze domácnosti Je nezbytné přijmout jednotnou definici. Pokud má však některý 
členský stát kapacitu přijmout další opatření pro ostatní odvětví, měl by mít tuto možnost 
(viz pozměňovací návrhy k článkům 8 a 5).

Pozměňovací návrh 116
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 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, 

1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí 
všichni odběratelé z domácností, kteří jsou 
připojeni k distribuční síti;
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školy a nemocnice, jsou-li již připojeny 
k plynárenské distribuční síti;

Or. en

Odůvodnění

Definice chráněných odběratelů by měla být co nejjasnější a také co nejužší. Pokud by byla 
chráněna příliš velká skupina odběratelů, nepomohlo by to ani zabezpečení dodávek ani 
odběratelům samotným.

Pozměňovací návrh 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 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;

Or. en

Odůvodnění

Zatímco odběratelé z domácností jistě vyžadují ochranu, představuje případné rozšíření 
kategorie chráněných odběratelů na úrovni EU velmi složité a citlivé téma vyžadující řádné 
posouzení dopadů. Rozšíření kategorie chráněných odběratelů by mělo navíc zůstat v 
pravomoci členských států, protože vhodnost a přiměřenost této kategorie by měla být 
posuzována na základě vnitrostátních podmínek, zejména na základě skladby zdrojů energie 
a významu plynu v této skladbě. Proto by návrh nařízení neměl rozšiřovat povinnou ochranu 
EU na jiné subjekty než na domácnosti.
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Pozměňovací návrh 118
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 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 
připojeni k distribuční síti. Dotyčné 
členské státy se mohou rozhodnout 
rozšířit tuto skupinu o omezený počet 
dalších odběratelů, zejména odběratelů 
poskytujících důležité veřejné služby; 
takovéto rozšíření však v žádném případě 
nesmí porušovat zásady evropské nebo 
regionální solidarity vůči zemím, které 
mají problémy s dodávkami.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 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;

Or. de

Odůvodnění

Předpisy Společenství by se měly vztahovat jen na ty odběratele, kteří v případě narušení 
dodávek nemají žádnou jinou alternativu a na dodávkách plynu závisí plnění jejich základních 
potřeb. Jakékoli rozšíření definice „chráněného odběratele“ by narušilo účel standardu pro 
dodávky, který mimo jiné umožňuje preventivní opatření na straně poptávky a plány pro stav 
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nouze. Příliš benevolentní definice by měla za následek neúčinný ochranitelský mechanismus 
a omezila by působnost opatření na straně poptávky.

Pozměňovací návrh 120
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 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 školy, nemocnice a další 
zařízení poskytující záchranné služby 
nebo veřejné zdravotnické, sociální 
a vzdělávací služby a dále podniky, které 
poskytují veřejnosti základní potraviny, 
jsou-li již připojeny k plynárenské 
distribuční síti;

Or. ro

Odůvodnění

Domácnostem, nemocnicím a dalším chráněným odběratelům by měl být plyn dodáván i 
během krize.

Pozměňovací návrh 121
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí 
všichni odběratelé z domácností, kteří jsou 
již připojeni k distribuční síti, a v případě 
rozhodnutí dotyčného členského státu jimi 
mohou též být i malé a střední podniky, 
školy a nemocnice, jsou-li již připojeny 

1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí 
všichni odběratelé z domácností, kteří jsou 
připojeni k distribuční síti, a v případě 
rozhodnutí členského státu jimi mohou též 
být i odběratelé, pro něž jsou dodávky 
plynu nezbytné k plnění klíčových 
veřejných služeb, jako jsou malé a střední 
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k plynárenské distribuční síti; podniky, školy nebo nemocnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 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 zákazníci, kteří jsou připojeni k 
distribuční síti, o nichž dotyčný členský 
stát takto rozhodne s ohledem na 
specifické rysy trhu s energií a v souladu 
se stanovenými kritérii;

Or. en

Odůvodnění

Definice chráněných odběratelů by měla členským státům poskytnout určitou flexibilitu, aby ji 
přizpůsobily svým vnitrostátním podmínkám podle jasně stanovených kritérií. Například 
v případě Španělska mají významnou úlohu plynové elektrárny a španělská plynárenská síť 
byla vytvořena tak, aby podporovala zálohové zdroje tepla, jak to vyžaduje vývoj 
a začleňování obnovitelných energií.

Pozměňovací návrh 123
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí 
všichni odběratelé z domácností, kteří jsou 
již připojeni k distribuční síti, a v případě 
rozhodnutí dotyčného členského státu jimi 
mohou též být i malé a střední podniky, 
školy a nemocnice, jsou-li již připojeny 

1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí 
všichni odběratelé z domácností, kteří jsou 
připojeni k distribuční síti a k elektrárnám, 
k zařízením na kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla a k zařízením dálkového 
vytápění, a v případě rozhodnutí dotyčného 
členského státu jimi mohou též být i malé 
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k plynárenské distribuční síti; a střední podniky, školy a nemocnice, jsou-
li připojeny k plynárenské distribuční síti;

Or. de

Odůvodnění

Zajištění tepla a elektřiny pro zachování základních služeb pro odběratele je zaručeno 
zohledněním příslušných výrobních jednotek.

Pozměňovací návrh 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 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 
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 připojeny 
k plynárenské distribuční síti a k tepelným 
elektrárnám spalujícím plyn, pokud jsou 
tyto elektrárny nezbytně nutné pro 
dodávky elektřiny takovým odběratelům;

Or. it

Odůvodnění

Je potřebné zmínit i tepelné elektrárny spalující plyn, aby nevznikla paradoxní situace, že 
chráněným odběratelům bude dodáván plyn, ale ne elektřina; slovo „již“ by mělo být 
vypuštěno, protože nařízení by se mělo vztahovat nejenom na odběratele, kteří budou 
připojeni k síti v době vstupu nařízení v platnost, ale i na ty, kteří budou připojeni v době 
vzniku krize.
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Pozměňovací návrh 125
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Čl. 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 připojeni k plynárenské distribuční síti;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí 
všichni odběratelé z domácností, kteří jsou 
již připojeni k distribuční síti, a v případě 
rozhodnutí dotyčného členského státu jimi 
mohou též být i malé a střední podniky, 
školy a nemocnice, jsou-li již připojeny 
k plynárenské distribuční síti;

1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí 
všichni odběratelé z domácností, kteří jsou 
již připojeni k distribuční síti, a v případě 
rozhodnutí dotyčného členského státu jimi 
mohou též být i malé a střední podniky 
a veřejné instituce, jsou-li již připojeny 
k plynárenské distribuční síti;

Or. hu

Odůvodnění

Je vhodné, aby bylo možné přidělit ochranný statut jakékoli veřejné instituci.
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Pozměňovací návrh 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 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:

a) malé a střední podniky, školy 
a nemocnice, jsou-li již připojeny 
k plynárenské distribuční síti, a 

b) elektrárny s omezeným výkonem –
zřízené příslušným orgánem podle 
vnitrostátních potřeb – nezbytné 
k odvrácení přerušení dodávek elektřiny 
odběratelům v případě narušení dodávek 
plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 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 

2) „příslušným orgánem“ se rozumí 
vnitrostátní regulační orgán. Nejsou tím 
dotčeny obecné zásady politiky určené 
vládou, jež se netýkají pravomocí 
a povinností regulačních orgánů podle 
článku 41 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 
13. července 2009 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem1, a volba členských států přidělit 
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v článku 4. některé úkoly v tomto nařízení jiným 
subjektům než příslušnému orgánu. Tyto 
úkoly musí být provedeny za dohledu 
příslušného orgánu a jsou upřesněny 
v plánech uvedených v článku 4.
_______________________
1 Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 94.

Or. en

Odůvodnění

The national regulatory authorities should be the competent authorities in the MS as they are 
already set up for the energy market, are independent and have the necessary knowledge to 
deal with the issues at stake. However, the final responsibility still lies with the MS 
Government which will have to bear the political responsibility, which is in line with the 
wording of Art. 39(4) (b)(ii) of the above mentioned Directive 2009/73/EC. National entities 
could be governmental authorities, system operators as established under Article 1 last 
subparagraph of the Gas Regulation No. 715/2009.

Pozměňovací návrh 129
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 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 vládní orgán, jejž členské 
státy určí odpovědným za zabezpečení 
dodávek plynu a/nebo vnitrostátní 
regulační orgán. 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. Vnitrostátní vládní orgán si 
ponechá vedoucí úlohu.

Or. de
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Odůvodnění

Zachování dodávek plynu během krize je hlavním úkolem státu. Rozhodně by žádný orgán 
neměl dostat pravomoci, které slouží zájmům, jež jsou v rozporu se zabezpečením dodávek.

Pozměňovací návrh 130
Takis Hadjigeorgiou

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 
odběratelů plynu a Komise. Vyžaduje 
velkou míru vzájemné spolupráce. 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Paul Rübig

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 
odběratelů plynu a Komise. Vyžaduje 
velkou míru vzájemné spolupráce. 

1. Zabezpečení dodávek plynu je v rámci 
příslušných oblastí odpovědnosti sdíleným
úkolem plynárenských podniků, 
příslušných orgánů členských států, 
Komise a případně jiných odběratelů, než 
jsou chránění odběratelé. Vyžaduje 
velkou míru vzájemné spolupráce.

Or. en
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Odůvodnění

Tříúrovňový přístup pro zabezpečení dodávek definovaný ve směrnici z roku 2004 (I: podniky; 
II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně vyjádřen. Tato zásada by měla 
být do návrhu nařízení znovu zařazena.

Pozměňovací návrh 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 
odběratelů plynu a Komise. Vyžaduje 
velkou míru vzájemné spolupráce. 

1. Zabezpečení dodávek plynu je 
především úkolem plynárenských podniků. 
Příslušné orgány členských států a Komise 
podpoří plynárenské podniky v rámci 
příslušných oblastí odpovědnosti. 
To vyžaduje velkou míru vzájemné 
spolupráce.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup pro zabezpečení dodávek definovaný ve směrnici z roku 2004 (I: podniky; 
II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně vyjádřen. Tato zásada by měla
být do návrhu nařízení znovu zařazena.

Pozměňovací návrh 133
Francisco Sosa Wagner

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 
odběratelů plynu a Komise. Vyžaduje 
velkou míru vzájemné spolupráce. 

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

Pozměňovací návrh 134
Arturs Krišjānis Kariņš

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 
odběratelů plynu a Komise. Vyžaduje 
velkou míru vzájemné spolupráce. 

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

Or. en

Odůvodnění

Základním předpokladem zabezpečení dodávek plynu je řádné fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 135
Werner Langen

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 
odběratelů plynu a Komise. Vyžaduje 
velkou míru vzájemné spolupráce. 

1. 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. Toto 
nařízení zavádí mechanismus pro řešení 
závažnějšího narušení dodávek, který 
je založený na přístupu zdola nahoru. 
V první fázi reagují na přerušení dodávek 
jednotlivé plynárenské podniky, popř. 
jejich skupiny; pokud to nebude 
dostatečné, měly by opatření řešící 
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narušení dodávek přijmout členské státy. 
Pouze pokud by opatření přijatá v rámci 
první a druhé fáze nebyla úspěšná, měla 
by být přijata vhodná opatření na úrovni 
Společenství. Přednostně by měla být 
zohledněna přeshraniční řešení 
na regionální úrovni.

Or. de

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je vyjasnit reakci na krize v souladu s vícefázovým přístupem 
zdola nahoru (1. odvětví, 2. členské státy, 3. regionální orgány spolupráce, 4. v poslední 
instanci, pokud to vyžaduje stav nouze, EU). V případě přerušení dodávek to budou 
plynárenské podniky, kdo nakonec bude jednat, protože mají k dispozici přepravní kapacitu, 
množství plynu a informace o spotřebovaném množství. Tento přístup je účinnější, představuje 
menší administrativní zátěž a zajistí soulad se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát určí příslušný orgán, 
který odpovídá za provádění opatření 
v oblasti zabezpečení dodávek 
stanovených tímto nařízením. Opatření 
zahrnují posouzení rizik prováděné každé 
dva roky, vypracování plánů preventivních 
opatření, vypracování plánů pro stav nouze 
a nepřetržité sledování zabezpečení 
dodávek plynu na vnitrostátní úrovni. 
Příslušné orgány vzájemně spolupracují, 
aby se zabránilo narušení dodávek a 
omezily se případné škody.

2. Každý členský stát transparentním 
způsobem určí nezávislý příslušný orgán, 
který odpovídá za provádění opatření 
v oblasti zabezpečení dodávek v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení. Opatření 
zahrnují posouzení rizik a dopadů, včetně 
geopolitických rizik, prováděné každé dva 
roky, které by zahrnovalo geopolitická 
rizika, vypracování plánů preventivních 
opatření, vypracování plánů pro stav nouze 
a nepřetržité sledování zabezpečení 
dodávek plynu na vnitrostátní úrovni. 
Příslušné orgány vzájemně spolupracují, 
aby se zabránilo narušení dodávek a 
omezily se případné škody.

Or. en
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Odůvodnění

Budoucí nařízení by se mělo zaměřit na požadavek, aby členské státy důkladně posoudily 
rizika a dopady a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod při 
zohlednění svých konkrétních vnitrostátních okolností a specifik. Na základě výsledků budou 
vypracována preventivní opatření a nouzové plány, které budou předmětem přezkumu, aby se 
zajistila jejich vhodnost. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 137
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát určí příslušný orgán, 
který odpovídá za provádění opatření 
v oblasti zabezpečení dodávek stanovených 
tímto nařízením. Opatření zahrnují 
posouzení rizik prováděné každé dva roky, 
vypracování plánů preventivních opatření, 
vypracování plánů pro stav nouze a 
nepřetržité sledování zabezpečení dodávek 
plynu na vnitrostátní úrovni. Příslušné 
orgány vzájemně spolupracují, aby se
zabránilo narušení dodávek a omezily se 
případné škody.

2. Každý členský stát transparentním 
způsobem určí příslušný orgán, který je 
nezávislý na tržních subjektech a který 
odpovídá za provádění opatření v oblasti 
zabezpečení dodávek stanovených tímto 
nařízením. Opatření zahrnují posouzení 
rizik prováděné každé dva roky, 
vypracování plánů preventivních opatření, 
vypracování plánů pro stav nouze a 
nepřetržité sledování zabezpečení dodávek 
plynu na vnitrostátní úrovni. Příslušné 
orgány vzájemně spolupracují, aby se 
zabránilo narušení dodávek a omezily se 
případné škody.

Or. en

Odůvodnění

Zásobování EU plynem považuje vícero členských států za výsadní právo státu. Musí být tudíž 
možné svěřit řízení a kontrolu dodávek plynu službám státu a nedelegovat tyto pravomoci na 
národní orgán zřízený ad hoc.
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Pozměňovací návrh 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát určí příslušný orgán, 
který odpovídá za provádění opatření 
v oblasti zabezpečení dodávek 
stanovených tímto nařízením. Opatření 
zahrnují posouzení rizik prováděné každé 
dva roky, vypracování plánů preventivních 
opatření, vypracování plánů pro stav nouze 
a nepřetržité sledování zabezpečení 
dodávek plynu na vnitrostátní úrovni. 
Příslušné orgány vzájemně spolupracují, 
aby se zabránilo narušení dodávek a 
omezily se případné škody.

2. Každý členský stát určí příslušný orgán, 
který odpovídá za provádění opatření 
v oblasti zabezpečení dodávek v souladu 
s tímto nařízením. Opatření zahrnují 
posouzení rizik a dopadů prováděné každé 
dva roky, vypracování plánů preventivních 
opatření, vypracování plánů pro stav nouze 
a nepřetržité sledování zabezpečení 
dodávek plynu na vnitrostátní úrovni. 
Příslušné orgány vzájemně spolupracují, 
aby se zabránilo narušení dodávek 
a omezily se případné škody.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly vytvářeny povinné standardy EU, mělo by nařízení stanovit požadavek, 
aby členské státy důkladně posoudily rizika a dopady na základě vhodných společných metod, 
což by v případě potřeby umožnilo zohlednit konkrétní okolnosti a specifika jednotlivých 
členských států. Na základě výsledků budou vypracována preventivní opatření a nouzové 
plány, které budou předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost. Podobné plány by 
mohly být vypracovány i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 139
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát určí příslušný orgán, 
který odpovídá za provádění opatření 
v oblasti zabezpečení dodávek stanovených 
tímto nařízením. Opatření zahrnují 
posouzení rizik prováděné každé dva roky, 
vypracování plánů preventivních opatření, 
vypracování plánů pro stav nouze a 

2. Příslušný orgán odpovídá za provádění 
opatření v oblasti zabezpečení dodávek 
stanovených tímto nařízením. Opatření 
zahrnují posouzení rizik prováděné každé 
dva roky, vypracování plánů preventivních 
opatření, vypracování plánů pro stav nouze 
a nepřetržité sledování zabezpečení 
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nepřetržité sledování zabezpečení dodávek 
plynu na vnitrostátní úrovni. Příslušné 
orgány vzájemně spolupracují, aby se 
zabránilo narušení dodávek a omezily se 
případné škody.

dodávek plynu na vnitrostátní úrovni. 
Příslušné orgány vzájemně spolupracují, 
aby se zabránilo narušení dodávek a 
omezily se případné škody.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění pozměňovacího návrhu k čl. 2 odst. 2. Pokud je v definici upřesněno, že vnitrostátní 
regulační orgány jsou příslušným orgánem, musí být z čl. 3 odst. 2 vypuštěno, že členský stát 
určí příslušný orgán.

Pozměňovací návrh 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ve smyslu tohoto nařízení a s ohledem 
na článek 176a Smlouvy zintenzivní 
Komise a členské státy sledování 
zabezpečení dodávek zemního plynu ze 
třetích zemí a navrhnou konkrétní 
nouzová opatření pro případ narušení
dodávek. Komise koordinuje mechanismy 
pro urovnávání sporů se třetími zeměmi 
a prohlubuje dialog o energetice, 
mj. v rámci energetické charty 
a Energetického společenství.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 141
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odpovědnosti vymezené v odstavci 2 se 
nedotknou odpovědnosti členských států 
za vyhlášení stavu nouze podle čl. 9 
odst. 2) a 3) nebo v případě stavu nouze za 
přijetí nouzových opatření podle plánu 
pro stav nouze vypracovaného podle 
článku 9. 

Or. en

Odůvodnění

Příslušný orgán, tj. vnitrostátní regulační orgán, odpovídá za provedení většiny úkolů 
stanovených v tomto nařízení. Politickou odpovědnost za vyhlášení stavu nouze a přijetí 
konkrétních nouzových opatření v souladu s definovanými akcemi uvedenými v plánu pro stav 
nouze má v případě krize nadále příslušný ministr nebo vláda členského státu.

Pozměňovací návrh 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise zajistí koordinaci příslušných 
orgánů na úrovni Unie prostřednictvím 
Koordinační skupiny pro otázky plynu, a to 
zejména v případě stavu nouze pro Unii.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci Komise jsou zaměřeny na dosažení co nejvyšší účinnosti opatření, aniž by však 
zasahovaly do možnosti členských států stanovit nejvhodnější opatření na základě konkrétní 
situace v daném státě. Je třeba zabránit narušení hospodářské soutěže a omezování projektů 
a iniciativ v oblasti infrastruktury vyvíjených členskými státy a evropskými podniky. Navíc je 
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nutné, aby byla v plném rozsahu uznána úloha Koordinační skupiny pro otázky plynu.

Pozměňovací návrh 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise zajistí koordinaci příslušných 
orgánů na úrovni Unie prostřednictvím 
Koordinační skupiny pro otázky plynu, a to 
zejména v případě stavu nouze pro Unii.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci Komise jsou zaměřeny na dosažení co nejvyšší účinnosti opatření, aniž by však 
zasahovaly do možnosti členských států stanovit nejvhodnější opatření na základě konkrétní 
situace v daném státě. Je třeba zabránit narušení hospodářské soutěže a omezování projektů 
a iniciativ v oblasti infrastruktury vyvíjených členskými státy a evropskými podniky. Navíc je 
nutné, aby byla v plném rozsahu uznána úloha Koordinační skupiny pro otázky plynu.

Pozměňovací návrh 144
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise zajistí koordinaci příslušných 
orgánů na úrovni Unie prostřednictvím 
Koordinační skupiny pro otázky plynu, a to 
zejména v případě stavu nouze pro Unii.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci Komise jsou zaměřeny na dosažení co nejvyšší účinnosti opatření, aniž by však 
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zasahovaly do možnosti členských států stanovit nejvhodnější opatření na základě konkrétní 
situace v daném státě. Je třeba zabránit narušení hospodářské soutěže a omezování projektů 
a iniciativ v oblasti infrastruktury vyvíjených členskými státy a evropskými podniky. Navíc je 
nutné, aby byla v plném rozsahu uznána úloha Koordinační skupiny pro otázky plynu.

Pozměňovací návrh 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise realizuje opatření, která jsou 
předmětem tohoto nařízení. Tato opatření 
zahrnují posouzení rizik prováděné každé 
dva roky, nepřetržité sledování 
zabezpečení dodávek plynu a také 
vypracování plánů preventivních opatření 
a plánů pro stav nouze na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Ioan Enciu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise spolu s příslušnými orgány na 
úrovni Společenství přijme veškerá 
opatření, která jsou potřebná pro co 
nejrychlejší zavedení do praxe a 
dokončení stávajících projektů 
schválených Evropskou unií za účelem 
diverzifikace zdrojů plynu a tras.

Or. ro

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přímo odkazuje na projekt Nabucco, který je jediným projektem 
Evropské unie, jenž splňuje všechny tyto podmínky.
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Pozměňovací návrh 147
Takis Hadjigeorgiou

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

Pozměňovací návrh 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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 založena na posouzení rizik a dopadů 
provedeného podle článku 8, jasně 
vymezená, transparentní, přiměřená, 
nediskriminující, ověřitelná a nesmí 
nepatřičně narušovat hospodářskou soutěž 
a účinné fungování vnitřního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly vytvářeny povinné standardy EU, mělo by nařízení stanovit požadavek, 
aby členské státy důkladně posoudily rizika a dopady na základě vhodných společných metod, 
což by v případě potřeby umožnilo zohlednit konkrétní okolnosti a specifika jednotlivých 
členských států. Na základě výsledků budou vypracována preventivní opatření a nouzové 
plány, které budou předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost. Podobné plány by 
mohly být vypracovány i na regionální úrovni.
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Pozměňovací návrh 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 založena na posouzení rizik a dopadů 
provedeného podle článku 8, jasně 
vymezená, transparentní, přiměřená, 
nediskriminující, ověřitelná a nesmí 
nepatřičně narušovat hospodářskou soutěž 
a účinné fungování vnitřního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly vytvářeny povinné standardy EU, mělo by nařízení stanovit požadavek, 
aby členské státy důkladně posoudily rizika a dopady na základě vhodných společných metod, 
což by v případě potřeby umožnilo zohlednit konkrétní okolnosti a specifika jednotlivých 
členských států. Na základě výsledků budou vypracována preventivní opatření a nouzové 
plány, které budou předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost. Podobné plány by 
mohly být vypracovány i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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 
nesmí nepatřičně narušovat hospodářskou 
soutěž a účinné fungování vnitřního trhu, 
ale naopak je podporovat.

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh a hospodářská soutěž jsou zárukou bezpečných dodávek plynu. 
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Pozměňovací návrh 151
Claude Turmes

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 
nesmí nepatřičně narušovat hospodářskou 
soutěž a účinné fungování vnitřního trhu.
Komise spolu s příslušným orgánem 
zajistí, aby ve smlouvách na dodávky
zemního plynu, které uzavřely členské 
státy nebo jejich plynárenské podniky 
s třetími zeměmi, nebyly žádné doložky, 
jež by měly účinek doložky o místě určení. 
Tím nejsou dotčeny pravomoci orgánů na 
ochranu hospodářské soutěže.
Těmito opatřeními nejsou dotčeny ani 
tržní mechanismy EU týkající se emisí 
skleníkových plynů v případě 
průmyslových odvětví spadajících pod tyto 
mechanismy.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. S cílem snížit dopad případných krizí 
vyvolaných narušením dodávek plynu 
vypracují členské státy společnou strategii 
pro zajištění diverzifikace energetických 
zdrojů a dodavatelských tras a zdrojů 
dodávek plynu. 
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Or. ro

Odůvodnění

Jestliže mají členské státy snížit svou závislost na vnějších zdrojích plynu, nesmějí se 
zaměřovat výhradně na plyn, ale také na další zdroje energie.

Pozměňovací návrh 153
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Opatření na dlouhodobé zabezpečení 

dodávek
Nejpozději do roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží Komise zprávu 
obsahující navrhovaná regulační 
opatření, která by bylo možné uplatnit 
s cílem diverzifikovat na úrovni Unie 
geografické zdroje zemního plynu 
a zásobovací trasy do EU. Zpráva by měla 
obsahovat návrhy pro různé členské státy 
ohledně činností a opatření na zlepšení 
zabezpečení dodávek plynu. Zpráva 
zejména zahrne vyhodnocení úlohy 
zařízení na zkapalněný zemní plyn. Ke 
zprávě se připojí přehled skladovacích 
kapacit na plyn pro různé členské státy 
a v různých členských státech.
Zpráva navíc předloží návrhy na užší 
regionální spolupráci při stanovování 
regionálních preventivních opatření 
a plánů pro stav nouze. Každou regionální 
spolupráci za účelem provedení tohoto 
nařízení povedou příslušné orgány 
členských států a zapojí do ní plynárenské 
podniky, regulační orgány a průmyslové 
odběratele v úzké spolupráci s Komisí. 
Tato regionální spolupráce podpoří 
obecné evropské závazky solidarity 
a nesmí do nich zasahovat.
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Or. en

Pozměňovací návrh 154
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Opatření na dlouhodobé zabezpečení 

dodávek
1. Do [30. září 2010; 6 měsíců po vstupu 
v platnost] Komise připraví základ pro 
mechanismus včasného varování 
v plynárenství. Tento mechanismus by 
měl být zřízen tak, aby zahrnoval 
dvoustranné dohody mezi EU a třetími 
zeměmi o společné preventivní a rychlé 
reakci na stav nouze nebo na jeho hrozbu.
2. Komise předloží komplexní plán 
složený z příslušných pobídek, které 
umožní plnění povinnosti vyplývající 
z článku 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Fiona Hall

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Opatření na dlouhodobé zabezpečení 

dodávek
Nejpozději jeden rok po vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží Komise níže 
uvedené zprávy:
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i) zprávu obsahující navrhovaná 
regulační opatření, která by mohla být 
provedena, aby se na úrovni EU 
diverzifikovaly geografické zdroje plynu 
a přepravní trasy do EU. Zpráva zejména 
zahrne vyhodnocení úlohy zařízení na 
zkapalněný zemní plyn.
ii) zprávu obsahující návrhy na snížení 
poptávky po plynu v dodavatelských 
a tranzitních zemích, a to zavedením 
energeticky úsporných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Paul Rübig

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
1. Členské státy jsou povinny vytvořit do 
(12 měsíců po vstupu tohoto nařízení
v platnost) strategické zásoby zemního 
plynu prostřednictvím partnerství 
veřejného a soukromého sektoru na dobu 
60 dnů.
2. Náklady na uchovávání zásob ponesou 
příslušní dovozci a výrobci zemního plynu 
a následně konečný odběratel.

Or. de

Odůvodnění

Pro zajištění dodávek energie do Evropské unie je kromě vypracování plánu preventivních 
opatření a plánu pro stav nouze nezbytné vytvořit povinné zásoby plynu v členských státech.
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Pozměňovací návrh 157
Werner Langen

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Article 3a
Jako součást dlouhodobé strategie týkající 
se dodávek předloží Komise nejpozději 
jeden rok po vstupu tohoto nařízení 
v platnost zprávu o nástrojích 
a opatřeních ke zvýšení diverzifikace 
zdrojů dodávek plynu pro EU a tras 
dodávek do Společenství. Zpráva zejména 
projedná úlohu zařízení na zkapalněný 
zemní plyn. 

Or. de

Odůvodnění

Nad rámec tohoto nařízení by měla být na úrovni EU vypracována dlouhodobá strategie 
dodávek plynu.

Pozměňovací návrh 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nejpozději do [30. září 2011; 18 měsíců 
od vstupu v platnost] příslušný orgán na 
základě posouzení rizik a dopadů 
vypracovaného podle článku 8 a po 
konzultaci s plynárenskými podniky, 
příslušnými organizacemi zastupujícími 
zájmy domácností a průmyslových 
odběratelů a regulačním orgánem, není-li 
příslušným orgánem, vypracuje:

Or. en
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Odůvodnění

Příprava plánů vyžaduje významné koordinační úsilí, zejména v členských státech nebo 
regionech, které hraničí s mnoha dalšími členskými státy. Příprava plánů během pouhého 
jednoho roku by ohrozila komplexní konzultace a účinnou koordinaci se sousedními subjekty.

Pozměňovací návrh 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nejpozději do [31. března 2011;
12 měsíců od vstupu v platnost] příslušný 
orgán na základě posouzení rizik a dopadů 
vypracovaného podle článku 8 a po 
konzultaci s plynárenskými podniky, 
plynovými elektrárnami, příslušnými 
organizacemi zastupujícími zájmy 
domácností a průmyslových odběratelů 
a regulačním orgánem, není-li příslušným 
orgánem, vypracuje:

Or. en

Odůvodnění

Budoucí nařízení by se mělo zaměřit na požadavek, aby členské státy důkladně posoudily 
rizika a dopady a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod.

Posouzení rizik a dopadů provede každý členský stát za použití společných metod, přičemž 
v případě potřeby zohlední konkrétní vnitrostátní okolnosti a zvláštnosti. Na základě výsledků 
budou vypracována konkrétní opatření a nouzové plány. Tyto plány by se měly stát 
předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost.
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Pozměňovací návrh 160
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nejpozději do [31. března 2011;
12 měsíců od vstupu v platnost] příslušný 
orgán na základě posouzení rizik a dopadů 
vypracovaného podle článku 8 a po 
konzultaci s plynárenskými podniky, 
plynovými elektrárnami, příslušnými 
organizacemi zastupujícími zájmy 
domácností a průmyslových odběratelů 
a regulačním orgánem, není-li příslušným 
orgánem, vypracuje:

Or. en

Odůvodnění

Budoucí nařízení by se mělo zaměřit na požadavek, aby členské státy důkladně posoudily 
rizika a dopady a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod.

Posouzení rizik a dopadů provede každý členský stát za použití společných metod, přičemž 
v případě potřeby zohlední konkrétní vnitrostátní okolnosti a zvláštnosti. Na základě výsledků 
budou vypracována konkrétní opatření a nouzové plány. Tyto plány by se měly stát 
předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost.

Pozměňovací návrh 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do [31.března 2011; 
12 měsíců od vstupu v platnost] příslušný 
orgán, po konzultaci s plynárenskými 
podniky, příslušnými organizacemi 
zastupujícími zájmy domácností a 
průmyslových odběratelů a regulačním 

1. Nejpozději do [31. března 2011; 
12 měsíců od vstupu v platnost] příslušný 
orgán na základě posouzení rizik a dopadů 
vypracovaného podle článku 8 a po 
konzultaci s plynárenskými podniky, 
plynovými elektrárnami, příslušnými 
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orgánem, není-li příslušným orgánem, 
vypracuje: 

organizacemi zastupujícími zájmy 
domácností a průmyslových odběratelů 
a regulačním orgánem, není-li příslušným 
orgánem, vypracuje:

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly vytvářeny povinné standardy EU, mělo by nařízení stanovit požadavek, 
aby členské státy důkladně posoudily rizika a dopady na základě vhodných společných metod, 
což by v případě potřeby umožnilo zohlednit konkrétní okolnosti a specifika jednotlivých 
členských států. Na základě výsledků budou vypracována preventivní opatření a nouzové 
plány, které budou předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost. Podobné plány by 
mohly být vypracovány i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nejpozději do [31. března 2011; 
12 měsíců od vstupu v platnost] příslušný 
orgán na základě posouzení rizik a dopadů 
vypracovaného podle článku 8 a po 
konzultaci s plynárenskými podniky, 
příslušnými organizacemi zastupujícími 
zájmy domácností a průmyslových 
odběratelů a regulačním orgánem, není-li 
příslušným orgánem, vypracuje:

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly vytvářeny povinné standardy EU, mělo by nařízení stanovit požadavek, 
aby členské státy důkladně posoudily rizika a dopady na základě vhodných společných metod, 
což by v případě potřeby umožnilo zohlednit konkrétní okolnosti a specifika jednotlivých 
členských států. Na základě výsledků budou vypracována preventivní opatření a nouzové 
plány, které budou předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost. Podobné plány by 
mohly být vypracovány i na regionální úrovni.
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Pozměňovací návrh 163
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nejpozději do [31. března 2011; 
12 měsíců od vstupu v platnost] příslušný 
orgán na základě posouzení rizik a dopadů 
vypracovaného podle článku 8 a po 
konzultaci s plynárenskými podniky, 
příslušnými organizacemi zastupujícími 
zájmy domácností a průmyslových 
odběratelů a regulačním orgánem, není-li 
příslušným orgánem, vypracuje:

Or. en

Odůvodnění

Posouzení rizik a dopadu by měly jednotlivé členské státy vypracovat při přípravě 
preventivních akcí a plánů pro krizové situace založených na společné metodologii EU, což 
umožní členským států ve vhodných případech zohlednit konkrétní poměry v členském státě.

Pozměňovací návrh 164
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nejpozději do [31. března 2011; 
12 měsíců od vstupu v platnost] příslušný 
orgán, po konzultaci s plynárenskými 
podniky, příslušnými organizacemi 
zastupujícími zájmy domácností a 
průmyslových odběratelů, vypracuje:

Or. en



AM\801609CS.doc 81/108 PE438.187v01-00

CS

Odůvodnění

S cílem zajistit soudržnost mezi bezpečností dodavatelských opatření a regulací sítě v rámci 
pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů je důležité posílit úlohu vnitrostátních 
regulačních orgánů během přípravy plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze.

Pozměňovací návrh 165
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nejpozději do [31. března 2011;
12 měsíců od vstupu v platnost] příslušný 
orgán, po konzultaci s plynárenskými 
podniky, příslušnými organizacemi 
zastupujícími zájmy domácností a 
průmyslových odběratelů, vypracuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 167
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že regulační orgán není 
příslušným orgánem, je regulační orgán 
formálně zapojen do procesu 
vypracovávání plánu preventivních 
opatření a plánu pro stav nouze. Příslušný 
orgán co nejvíce zohlední posouzení 
provedená regulačním orgánem do té 
míry, nakolik se vztahují k regulačním 
otázkám souvisejícím se sítí, zejména 
pokud jde o vypracování posouzení 
dopadu na plnění standardů pro 
infrastrukturu podle článku 6 s ohledem 
na budoucí schválení tarifů a soudržnost 
s plány rozvoje sítě.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit soudržnost mezi opatřeními pro zabezpečení dodávek a regulací sítě v rámci 
pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů je důležité posílit úlohu vnitrostátních 
regulačních orgánů při přípravě plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze.

Pozměňovací návrh 168
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že regulační orgán není 
příslušným orgánem, je regulační orgán 
formálně zapojen do procesu 
vypracovávání plánu preventivních 
opatření a plánu pro stav nouze. Příslušný 
orgán co nejvíce zohlední posouzení 
provedená regulačním orgánem do té 
míry, nakolik se vztahují k regulačním 
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otázkám souvisejícím se sítí, zejména 
pokud jde o vypracování posouzení 
dopadu na plnění standardů pro 
infrastrukturu podle článku 6 s ohledem 
na budoucí schválení tarifů a soudržnost 
s plány rozvoje sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plán pro stav nouze obsahující opatření, 
která se mají přijmout ke zmírnění dopadu 
narušení dodávek plynu. 

b) plán pro stav nouze obsahující opatření, 
která se mají přijmout ke zmírnění dopadu 
narušení dodávek plynu, zejména pro 
nejzranitelnější odběratele. 

Or. el

Pozměňovací návrh 170
Algirdas Saudargas

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Příslušné orgány si před přijetím těchto 
plánů vymění informace a povedou spolu a 
s Komisí konzultace, aby byl zajištěn 
vzájemný soulad jejich plánů a opatření na 
odpovídající regionální úrovni. Uvedené 
konzultace zahrnují přinejmenším 
propojení, především to, které umožňuje 
přístup k plynárenské síti EU, přeshraniční 
dodávky, přeshraniční skladování a 
fyzickou kapacitu pro přepravu plynu 
oběma směry. Koordinační skupina pro 
otázky plynu je o těchto konzultacích a 
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jejich výsledcích informována.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by tedy měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se zabezpečení 
dodávek. Za tímto účelem by měla být Koordinační skupina pro otázky plynu konzultována 
běžně.

Pozměňovací návrh 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by tedy měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se zabezpečení 
dodávek. Za tímto účelem by měla být Koordinační skupina pro otázky plynu konzultována 
běžně.
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Pozměňovací návrh 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. Za tímto účelem by měla být Koordinační skupina pro otázky plynu 
konzultována běžně.

Pozměňovací návrh 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. Za tímto účelem by měla být Koordinační skupina pro otázky plynu 
konzultována běžně.

Pozměňovací návrh 176
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Zigmantas Balčytis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

plánů vymění informace a povedou spolu a 
s Komisí konzultace, do nichž zapojí 
Koordinační skupinu pro otázky plynu, 
aby byl zajištěn vzájemný soulad jejich 
plánů a opatření na odpovídající regionální 
úrovni. Uvedené konzultace zahrnují 
přinejmenším propojení, přeshraniční 
dodávky, přeshraniční skladování a 
fyzickou kapacitu pro přepravu plynu 
oběma směry.

Or. lt

Pozměňovací návrh 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

S cílem zlepšit zabezpečení dodávek by konzultace o plánu preventivních opatření a plánu pro 
stav nouze měly zahrnout také projekty budoucí infrastruktury.
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Pozměňovací návrh 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 
může Komise doporučit, na jaké regionální 
úrovni proběhne výměna informací a 
konzultace. Komise může po konzultaci 
Evropské sítě provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-
G“) a Agentury pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále jen 
„ACER“) a Koordinační skupiny pro 
otázky plynu též doporučit, aby byl 
vypracován společný plán na regionální 
úrovni, který poskytne zvláštní údaje o 
rozdělení nákladů a jakýchkoli 
příspěvcích.

Or. it

Odůvodnění

Je potřebné specifikovat uspokojivěji: možnost zavedení příspěvků splatných jednou zemí 
druhé ve stejné oblasti; institucionalizaci těchto příspěvků, aniž by o jejich podrobnostech 
rozhodovala individuální iniciativa; rozdělení nákladů vyplývajících z flexibility nebo 
provádění příslušných opatření na základě solidarity.

Pozměňovací návrh 180
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 
může Komise doporučit, na jaké regionální 
úrovni proběhne výměna informací a 
konzultace. Komise může po konzultaci 
Evropské sítě provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-
G“) a Agentury pro spolupráci 

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

energetických regulačních orgánů (dále jen 
„ACER“) též doporučit, aby byl 
vypracován společný plán na regionální 
úrovni, který vytvoří regiony s ohledem na 
infrastrukturu související se zabezpečením 
dodávek plynu.

Or. de

Odůvodnění

Vytváření regionů je třeba provádět v souladu s infrastrukturou v odvětví zemního plynu 
a toky plynu. Stávající regiony (regionální iniciativy), které původně navrhly regulační 
orgány, nemusí nutně splňovat požadavky na bezpečnost dodávek.

Pozměňovací návrh 181
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Měly by být vyjmenovány všechny příslušné subjekty pro označení regionálních oblastí pro 
spolupráci.
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Pozměňovací návrh 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 
může Komise po konzultaci Koordinační 
skupiny pro otázky plynu doporučit, na 
jaké regionální úrovni proběhne výměna 
informací a konzultace. Komise může po 
konzultaci Koordinační skupiny pro 
otázky plynu též doporučit, aby byl 
vypracován společný plán na regionální 
úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by tedy měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se zabezpečení 
dodávek. Za tímto účelem by měla být Koordinační skupina pro otázky plynu konzultována 
běžně.

Pozměňovací návrh 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 
může Komise doporučit, na jaké regionální 
úrovni proběhne výměna informací a 
konzultace. Komise může po konzultaci 
Evropské sítě provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu (dále jen 
„ENTSO-G“) a Agentury pro spolupráci 

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 
může Komise po konzultaci Koordinační 
skupiny pro otázky plynu doporučit, na 
jaké regionální úrovni proběhne výměna 
informací a konzultace. Komise může po 
konzultaci Koordinační skupiny pro 
otázky plynu též doporučit, aby byl 
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energetických regulačních orgánů (dále 
jen „ACER“) též doporučit, aby byl 
vypracován společný plán na regionální 
úrovni.

vypracován společný plán na regionální 
úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by tedy měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se zabezpečení 
dodávek. Za tímto účelem by měla být Koordinační skupina pro otázky plynu konzultována 
běžně.

Pozměňovací návrh 184
Ioan Enciu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zvýší svou skladovací 
kapacitu plynu. Komise přijme nezbytné 
kroky a projedná s členskými státy 
zahájení projektů, aby v místech, kde je to 
možné z geologického hlediska, 
vybudovaly regionální skladovací zařízení, 
které poslouží jako strategické dodávky 
EU v době krize. Komise přímo 
monitoruje spotřebu plynu uskladněného 
v těchto zařízeních. Finanční prostředky 
na vybudování těchto zařízení se přidělí 
z rozpočtu Společenství.

Or. ro

Odůvodnění

Skladovací zařízení pro zemní plyn jsou prioritou pro zlepšení situace během energetické 
krize. Toto znění pozměňovacího návrhu se použije, pokud budou finanční prostředky na 
vybudování zařízení přiděleny z rozpočtu Společenství.
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Pozměňovací návrh 185
Ioan Enciu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy zvýší svou skladovací 
kapacitu plynu. Komise přijme nezbytné 
kroky a projedná s členskými státy 
zahájení projektů, aby v místech, kde je to 
možné z geologického hlediska, 
vybudovaly regionální skladovací zařízení, 
které poslouží jako strategické dodávky 
EU v době krize. Vytvoří se regionální 
výbory členských států, které budou řídit 
projekty a spotřebu plynu uskladněného 
v zařízeních. Členské státy, seskupené 
podle regionů, které mají dostávat 
dodávky z těchto zařízení, vyčlení 
potřebné finanční prostředky na jejich 
vybudování.

Or. ro

Odůvodnění

Skladovací zařízení pro zemní plyn jsou prioritou pro zlepšení situace během energetické 
krize. Toto znění pozměňovacího návrhu se použije, pokud budou finanční prostředky na 
vybudování zařízení přiděleny z rozpočtů členských států.

Pozměňovací návrh 186
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy se rovněž mohou 
rozhodnout vypracovat namísto 
jednotlivých vnitrostátních plánů či vedle 
těchto plánů společné plány na regionální 

4. Členské státy se rovněž mohou 
rozhodnout vypracovat namísto 
jednotlivých vnitrostátních plánů či vedle 
těchto plánů společné plány na regionální 
úrovni prostřednictvím závazné dohody 
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úrovni. mezi příslušnými orgány. Tyto společné 
plány podléhají stejným ustanovením a 
mají stejnou právní sílu jako vnitrostátní 
plán.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby (vnitrostátní) příslušné orgány i všechny další zúčastněné strany byly 
vázány stejným způsobem regionálním plánem preventivních opatření nebo plánem pro stav 
nouze, jako kdyby byly přijaty vnitrostátní plány.

Pozměňovací návrh 187
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Společný plán na regionální úrovni 
vypracovaný podle odstavce 3 nebo 4 
může být připraven příslušnými orgány po 
konzultaci otázek týkajících se 
regionálních zájmů v rámci Koordinační 
skupiny pro otázky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Definování regionálních hranic, které jsou nejvhodnější pro řešení obav týkajících se 
zabezpečení dodávek, není přímočaré. Umístění a úroveň propojení mezi členskými státy není 
statické, ani energetické trhy neodrážejí vždy politické hranice. Mělo by se proto prozkoumat, 
do jaké míry by Koordinační skupina pro otázky plynu po konzultaci s plynárenským odvětvím 
mohla tyto regiony nejlépe definovat. Měl by být vyjasněn proces vypracovávání společného 
plánu na regionální úrovni.
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Pozměňovací návrh 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Společný plán na regionální úrovni 
vypracovaný podle odstavce 3 nebo 4 
může být připraven příslušnými orgány po 
konzultaci regionálních zájmů v rámci 
Koordinační skupiny pro otázky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Definování regionálních hranic, které jsou nejvhodnější pro řešení obav týkajících se 
zabezpečení dodávek, není přímočaré. Umístění a úroveň propojení mezi členskými státy není 
statické, ani energetické trhy neodrážejí vždy politické hranice. Mělo by se proto prozkoumat, 
do jaké míry by Koordinační skupina pro otázky plynu po konzultaci s plynárenským odvětvím 
mohla tyto regiony nejlépe definovat. Měl by být vyjasněn proces vypracovávání společného 
plánu na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 189
Miloslav Ransdorf

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Společný plán na regionální úrovni 
vypracovaný podle odstavce 3 nebo 4 
může být připraven příslušnými orgány po 
konzultaci regionálních zájmů v rámci 
Koordinační skupiny pro otázky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Proces vypracovávání společného plánu na regionální úrovni by měl být vyjasněn za zapojení 
regionálních zájmů v rámci Koordinační skupiny pro otázky plynu jako odborné skupiny 
zastupující všechny příslušné zúčastněné subjekty.
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Pozměňovací návrh 190
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Příslušný orgán své plány ve znění bez 
důvěrných informací, včetně jejich změn 
podle odstavce 6, zveřejní a neprodleně je 
oznámí Komisi a Koordinační skupině pro 
otázky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) je nejlepší fórum pro diskusi, výměnu 
zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační skupina 
pro otázky plynu by proto měla být zapojena do určení regionálních oblastí spolupráce.

Pozměňovací návrh 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Příslušný orgán své plány ve znění bez 
důvěrných informací, včetně jejich změn 
podle odstavce 6, zveřejní a neprodleně je 
oznámí Komisi a Koordinační skupině pro 
otázky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Plán preventivních opatření a plán pro stav nouze ve znění bez důvěrných informací 
neobsahuje žádné důvěrné informace. Sdělení důvěrných informací může vážně ohrozit 
provedení smluv, vést k poruchám trhu a dokonce být na újmu zabezpečení dodávek (zejména 



AM\801609CS.doc 97/108 PE438.187v01-00

CS

pokud jde o nezbytnost zachovat vyjednávací pozici dodavatelů plynu do EU při jejich 
jednáních s externími producenty).

Pozměňovací návrh 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Příslušný orgán své plány ve znění bez 
důvěrných informací, včetně jejich změn 
podle odstavce 6, zveřejní a neprodleně je 
oznámí Komisi a Koordinační skupině pro 
otázky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Plán preventivních opatření a plán pro stav nouze ve znění bez důvěrných informací 
neobsahuje žádné důvěrné informace. Sdělení důvěrných informací může vážně ohrozit 
provedení smluv, vést k poruchám trhu a dokonce být na újmu zabezpečení dodávek (zejména 
pokud jde o nezbytnost zachovat vyjednávací pozici dodavatelů plynu do EU při jejich 
jednáních s externími producenty).

Pozměňovací návrh 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Příslušný orgán své plány, včetně jejich 
změn podle odstavce 6, zveřejní 
a neprodleně je oznámí Komisi 
a Koordinační skupině pro otázky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců 
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zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by tedy měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se zabezpečení 
dodávek. Za tímto účelem by měla být Koordinační skupina pro otázky plynu konzultována 
běžně.

Pozměňovací návrh 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Příslušný orgán své plány, včetně jejich 
změn podle odstavce 6, zveřejní 
a neprodleně je oznámí Komisi 
a Koordinační skupině pro otázky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by tedy měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se zabezpečení 
dodávek. Za tímto účelem by měla být Koordinační skupina pro otázky plynu konzultována 
běžně.

Pozměňovací návrh 195
Zigmantas Balčytis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Příslušný orgán své plány, včetně jejich 
změn podle odstavce 6, zveřejní 
a neprodleně je oznámí Komisi 
a Koordinační skupině pro otázky plynu.
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Or. lt

Pozměňovací návrh 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede o 
uvedených plánech konzultace se 
sítí ENTSO-G, agenturou ACER, 
Koordinační skupinou pro otázky plynu a 
dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise tohoto názoru, že plán je pro 
zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik
neúčinný nebo není v souladu s rizikovými 
scénáři či plány ostatních členských států, 
či že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení 
ani jiná ustanovení práva Společenství, 
vyžádá si revizi plánu. 

6. Do šesti měsíců od oznámení plánů
příslušnými orgány povede Komise o 
uvedených plánech konzultace se sítí 
ENTSO-G, agenturou ACER, Koordinační 
skupinou pro otázky plynu a dalšími 
dotčenými stranami. Pokud je Komise 
tohoto názoru, že plán je pro zmírnění rizik 
neúčinný nebo nesplňuje ustanovení tohoto 
nařízení ani jiná ustanovení práva Unie, 
doporučí revizi plánu.

Příslušný orgán změní svůj plán do 2 
měsíců od oznámení na žádost Komise 
a oznámí Komisi změněný plán či Komisi 
vyloží, proč s žádostí nesouhlasí. V daném 
případě může Komise svoji žádost změnit 
či stáhnout.

Příslušný orgán může změnit svůj plán do 
2 měsíců od oznámení na žádost Komise a 
oznámí Komisi změněný plán.

Pokud se Komise do dvou měsíců 
rozhodne, že svoji žádost nezmění ani 
nestáhne, příslušný orgán musí žádosti 
Komise vyhovět do 3 měsíců od oznámení 
rozhodnutí Komise. 

Or. en

Odůvodnění

Preventivní opatření a nouzové plány jsou přizpůsobeny situaci a možnostem na 
vnitrostátních a regionálních trzích tak, aby se předešlo krizím v dodávkách zemního plynu. 
Komise by neměla požívat nadměrné pravomoci pro hodnocení těchto plánů, ani by neměla 
příslušným orgánům ukládat, aby změnily svá opatření. Takové přenesení pravomocí na 
Komisi je nadto zřejmě v rozporu s články 5 a 6 směrnice 2009/73/ES, která hlavní úlohu 
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v oblasti zabezpečení dodávek zemního plynu přiznává členským státům.

Pozměňovací návrh 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede o 
uvedených plánech konzultace se 
sítí ENTSO-G, agenturou ACER, 
Koordinační skupinou pro otázky plynu a 
dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise tohoto názoru, že plán je pro 
zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik 
neúčinný nebo není v souladu s rizikovými 
scénáři či plány ostatních členských států, 
či že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení 
ani jiná ustanovení práva Společenství, 
vyžádá si revizi plánu.

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede 
o uvedených plánech konzultace 
s Koordinační skupinou pro otázky plynu a 
dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise po řádném zohlednění stanoviska 
Koordinační skupiny pro otázky plynu
toho názoru, že plán je pro zmírnění rizik 
zjištěných v posouzení rizik a dopadů
neúčinný nebo není v souladu s rizikovými 
scénáři, plánem Unie či plány ostatních 
členských států, či že nesplňuje ustanovení 
tohoto nařízení nebo jiná ustanovení práva 
Unie, vyžádá si revizi plánu. 

Příslušný orgán změní svůj plán do 2 
měsíců od oznámení na žádost Komise 
a oznámí Komisi změněný plán či Komisi 
vyloží, proč s žádostí nesouhlasí. V daném 
případě může Komise svoji žádost změnit 
či stáhnout.

Příslušný orgán změní svůj plán do 2 
měsíců od oznámení na žádost Komise 
a oznámí Komisi a Koordinační skupině 
pro otázky plynu změněný plán či Komisi 
vyloží, proč s žádostí nesouhlasí. V daném 
případě může Komise svoji žádost změnit 
či stáhnout. 

Pokud se Komise do dvou měsíců 
rozhodne, že svoji žádost nezmění ani 
nestáhne, příslušný orgán musí žádosti 
Komise vyhovět do 3 měsíců od oznámení 
rozhodnutí Komise.

Pokud se Komise po konzultaci 
s Koordinační skupinou pro otázky plynu
do dvou měsíců rozhodne, že svoji žádost 
nezmění ani nestáhne, příslušný orgán 
musí žádosti Komise vyhovět do 3 měsíců 
od oznámení rozhodnutí Komise.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
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vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by tedy měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se zabezpečení 
dodávek. Za tímto účelem by měla být Koordinační skupina pro otázky plynu konzultována 
běžně.

Pozměňovací návrh 198
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede o 
uvedených plánech konzultace se 
sítí ENTSO-G, agenturou ACER,
Koordinační skupinou pro otázky plynu a 
dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise tohoto názoru, že plán je pro 
zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik 
neúčinný nebo není v souladu s rizikovými 
scénáři či plány ostatních členských států, 
či že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení 
ani jiná ustanovení práva Společenství, 
vyžádá si revizi plánu. 

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede 
o uvedených plánech konzultace 
s Koordinační skupinou pro otázky plynu a 
dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise po řádném zohlednění stanoviska 
Koordinační skupiny pro otázky plynu
toho názoru, že plán je pro zmírnění rizik 
zjištěných v posouzení rizik neúčinný nebo 
není v souladu s rizikovými scénáři či 
plány ostatních členských států, či že 
nesplňuje ustanovení tohoto nařízení nebo 
jiná ustanovení práva Unie, vyžádá si 
revizi plánu. 

Příslušný orgán změní svůj plán do 2
měsíců od oznámení na žádost Komise 
a oznámí Komisi změněný plán či Komisi 
vyloží, proč s žádostí nesouhlasí. V daném 
případě může Komise svoji žádost změnit 
či stáhnout.

Příslušný orgán změní svůj plán do 4 
měsíců od oznámení na žádost Komise 
a oznámí Komisi a Koordinační skupině 
pro otázky plynu změněný plán či Komisi 
vyloží, proč s žádostí nesouhlasí. V daném 
případě může Komise svoji žádost změnit 
či stáhnout.

Pokud se Komise do dvou měsíců 
rozhodne, že svoji žádost nezmění ani 
nestáhne, příslušný orgán musí žádosti 
Komise vyhovět do 3 měsíců od oznámení 
rozhodnutí Komise. 

Pokud se Komise po konzultaci 
s Koordinační skupinou pro otázky plynu
do čtyř měsíců rozhodne, že svoji žádost 
nezmění ani nestáhne, příslušný orgán 
musí žádosti Komise vyhovět do 3 měsíců 
od oznámení rozhodnutí Komise. 

Or. en
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Odůvodnění

Předpokládaná zpoždění jsou příliš krátká pro skutečnou dohodu mezi Komisí a členskými 
státy.

Pozměňovací návrh 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede o 
uvedených plánech konzultace se 
sítí ENTSO-G, agenturou ACER,
Koordinační skupinou pro otázky plynu a 
dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise tohoto názoru, že plán je pro 
zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik 
neúčinný nebo není v souladu s rizikovými 
scénáři či plány ostatních členských států, 
či že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení 
ani jiná ustanovení práva Společenství, 
vyžádá si revizi plánu.

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede 
o uvedených plánech konzultace 
s Koordinační skupinou pro otázky plynu 
a dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise tohoto názoru, že plán je pro 
zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik 
a dopadů neúčinný nebo není v souladu 
s rizikovými scénáři či plány ostatních 
členských států, či že nesplňuje ustanovení 
tohoto nařízení ani jiná ustanovení práva 
Unie, vyžádá si revizi plánu.

Příslušný orgán změní svůj plán do 2 
měsíců od oznámení na žádost Komise 
a oznámí Komisi změněný plán či Komisi 
vyloží, proč s žádostí nesouhlasí. V daném 
případě může Komise svoji žádost změnit 
či stáhnout.

Příslušný orgán změní svůj plán do 2 
měsíců od oznámení na žádost Komise 
a oznámí Komisi a Koordinační skupině 
pro otázky plynu změněný plán či Komisi 
vyloží, proč s žádostí nesouhlasí. V daném 
případě může Komise svoji žádost změnit 
či stáhnout.

Pokud se Komise do dvou měsíců 
rozhodne, že svoji žádost nezmění ani 
nestáhne, příslušný orgán musí žádosti 
Komise vyhovět do 3 měsíců od oznámení 
rozhodnutí Komise.

Pokud se Komise po konzultaci 
s Koordinační skupinou pro otázky plynu
do dvou měsíců rozhodne, že svoji žádost 
nezmění ani nestáhne, příslušný orgán 
musí žádosti Komise vyhovět do 3 měsíců 
od oznámení rozhodnutí Komise.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců 



AM\801609CS.doc 103/108 PE438.187v01-00

CS

zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by tedy měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se zabezpečení 
dodávek. Za tímto účelem by měla být Koordinační skupina pro otázky plynu konzultována 
běžně.

Pozměňovací návrh 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede o 
uvedených plánech konzultace se 
sítí ENTSO-G, agenturou ACER, 
Koordinační skupinou pro otázky plynu a 
dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise tohoto názoru, že plán je pro 
zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik 
neúčinný nebo není v souladu s rizikovými 
scénáři či plány ostatních členských států, 
či že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení 
ani jiná ustanovení práva Společenství, 
vyžádá si revizi plánu. 

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede o 
uvedených plánech konzultace se 
sítí ENTSO-G, agenturou ACER, 
Koordinační skupinou pro otázky plynu a
dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise toho názoru, že plán je pro 
zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik 
a dopadů neúčinný nebo není v souladu 
s rizikovými scénáři či plány ostatních 
členských států, či že nesplňuje ustanovení 
tohoto nařízení ani jiná ustanovení práva 
Unie, vyžádá si revizi plánu. 

Příslušný orgán změní svůj plán do 2 
měsíců od oznámení na žádost Komise 
a oznámí Komisi změněný plán či Komisi 
vyloží, proč s žádostí nesouhlasí. V daném 
případě může Komise svoji žádost změnit 
či stáhnout.

Příslušný orgán změní svůj plán do 2 
měsíců od oznámení na žádost Komise 
a oznámí Komisi a Koordinační skupině 
pro otázky plynu změněný plán či Komisi 
vyloží, proč s žádostí nesouhlasí. V daném 
případě může Komise svoji žádost změnit 
či stáhnout.

Pokud se Komise do dvou měsíců 
rozhodne, že svoji žádost nezmění ani 
nestáhne, příslušný orgán musí žádosti 
Komise vyhovět do 3 měsíců od oznámení 
rozhodnutí Komise. 

Pokud se Komise po konzultaci 
s Koordinační skupinou pro otázky plynu
do dvou měsíců rozhodne, že svoji žádost 
nezmění ani nestáhne, příslušný orgán 
musí žádosti Komise vyhovět do 3 měsíců 
od oznámení rozhodnutí Komise. 

Or. en
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Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by tedy měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se zabezpečení 
dodávek. Za tímto účelem by měla být Koordinační skupina pro otázky plynu konzultována 
běžně.

Pozměňovací návrh 201
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede o 
uvedených plánech konzultace se 
sítí ENTSO-G, agenturou ACER, 
Koordinační skupinou pro otázky plynu a 
dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise tohoto názoru, že plán je pro 
zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik 
neúčinný nebo není v souladu s rizikovými 
scénáři či plány ostatních členských států, 
či že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení 
ani jiná ustanovení práva Společenství, 
vyžádá si revizi plánu. 

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede o 
uvedených plánech konzultace se 
sítí ENTSO-G, agenturou ACER, 
Koordinační skupinou pro otázky plynu a 
dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise toho názoru, že plán není v 
souladu s rizikovými scénáři či plány 
ostatních členských států, může vyzvat 
dotyčné členské státy, aby své plány 
koordinovaly. 

Or. de

Odůvodnění

Zmocnění Komise, aby mohla požadovat úpravu plánu preventivních opatření a plánu pro 
stav nouze, by zacházelo příliš daleko a porušila by se tím zásada subsidiarity 
a proporcionality stanovená v článku 5 Smlouvy o ES. Jako slabší opatření by Komise měla 
mít pouze možnost vyzvat členské státy, aby své plány koordinovaly.
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Pozměňovací návrh 202
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede o 
uvedených plánech konzultace se 
sítí ENTSO-G, agenturou ACER, 
Koordinační skupinou pro otázky plynu a 
dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise tohoto názoru, že plán je pro 
zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik 
neúčinný nebo není v souladu s rizikovými 
scénáři či plány ostatních členských států, 
či že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení 
ani jiná ustanovení práva Společenství, 
vyžádá si revizi plánu. 

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede o 
uvedených plánech konzultace se 
sítí ENTSO-G, agenturou ACER, 
Koordinační skupinou pro otázky plynu a 
dalšími dotčenými stranami, jako jsou 
průmysloví velkoodběratelé a další 
hospodářské subjekty. Pokud je Komise 
toho názoru, že plán je pro zmírnění rizik 
zjištěných v posouzení rizik neúčinný nebo 
není v souladu s rizikovými scénáři či 
plány ostatních členských států, či že 
nesplňuje ustanovení tohoto nařízení ani 
jiná ustanovení práva Unie, vyžádá si 
revizi plánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise posoudí plány všech 
členských států do šesti měsíců od jejich 
oznámení příslušnými orgány. Komise 
povede o uvedených plánech konzultace 
se sítí ENTSO-G, agenturou ACER, 
Koordinační skupinou pro otázky plynu 
a dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise tohoto názoru, že plán je pro 
zmírnění rizik zjištěných v posouzení 
rizik neúčinný nebo není v souladu 
s rizikovými scénáři či plány ostatních 

6. Komise posoudí plány všech členských 
států do šesti měsíců od jejich oznámení 
příslušnými orgány. Komise povede o 
uvedených plánech konzultace se 
sítí ENTSO-G, agenturou ACER, 
Koordinační skupinou pro otázky plynu a 
dalšími dotčenými stranami. Pokud je 
Komise toho názoru, že plán je pro 
zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik 
neúčinný nebo není v souladu s rizikovými 
scénáři či plány ostatních členských států, 
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členských států, či že nesplňuje 
ustanovení tohoto nařízení ani jiná 
ustanovení práva Společenství, vyžádá 
si revizi plánu. 

či že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení 
ani jiná ustanovení práva Společenství, 
vyžádá si revizi plánu. Členské státy však 
musí mít konečné slovo.

Or. el

Pozměňovací návrh 204
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že členské státy mají existující 
povinnosti veřejné služby, které se týkají 
zabezpečení dodávek plynu, příslušné 
orgány zveřejní tyto povinnosti do 
2 měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a podle potřeby aktualizují své 
přijaté plány preventivních opatření 
a plány pro stav nouze.

Or. en

Odůvodnění

Energetická bezpečnost by se zlepšila, kdyby byly k dispozici kapacity na skladování plynu 
pro celou EU. Spravedlivější přístup k zásobníkům je klíčový pro nové hráče na trhu, protože 
vytváří konkurenci a podporuje energetickou bezpečnost v Evropě. Je nezbytná větší 
transparentnost politiky skladování plynu, aby se zabránilo nerecipročním dohodám, které 
mohou podpořit další protekcionistické reakce. Usnadnění recipročního přístupu k přepravě 
a skladování plynu zvyšuje bezpečnost dodávek tím, že maximalizuje využití stávající 
infrastruktury.



AM\801609CS.doc 107/108 PE438.187v01-00

CS

Pozměňovací návrh 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Příslušný orgán přezkoumá každé dva 
roky plán preventivních opatření a plán 
pro stav nouze na základě upraveného 
posouzení rizik ovlivňujících zabezpečení
dodávek plynu podle článku 8.

Or. it

Odůvodnění

Je potřebné aktualizovat plány mimo jiné s ohledem na změny v rizikové situaci.

Pozměňovací návrh 206
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V případě, že členské státy mají 
existující povinnosti veřejné služby, které 
se týkají zabezpečení dodávek, příslušné 
orgány zveřejní tyto povinnosti do 
2 měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a podle potřeby aktualizují své 
přijaté plány preventivních opatření 
a plány pro stav nouze.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na zvýšení transparentnosti a včasné provedení 3. balíčku je nezbytně nutné, aby se 
odkázalo na dřívější zveřejnění stávajících povinností veřejné služby.
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Pozměňovací návrh 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Společný plán na regionální úrovni 
vypracovaný podle odstavce 3 nebo 4 
může být připraven příslušnými orgány po 
konzultaci regionálních zájmů v rámci 
Koordinační skupiny pro otázky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Definování regionálních hranic, které jsou nejvhodnější pro řešení obav týkajících se 
zabezpečení dodávek, není přímočaré. Umístění a úroveň propojení mezi členskými státy není 
statické, ani energetické trhy neodrážejí vždy politické hranice. Mělo by se proto prozkoumat, 
do jaké míry by Koordinační skupina pro otázky plynu po konzultaci s plynárenským odvětvím 
mohla tyto regiony nejlépe definovat. Měl by být vyjasněn proces vypracovávání společného 
plánu na regionální úrovni.


