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Pozměňovací návrh 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Plán preventivních opatření obsahuje: 1. Plán preventivních opatření obsahuje:

a) opatření pro splnění standardů pro 
infrastrukturu a zabezpečení dodávek 
stanovených v článcích 6 a 7; tato opatření 
zahrnují alespoň plány na splnění 
standardu N-1, objemy a kapacity
potřebné pro zajištění dodávek chráněným 
odběratelům ve vymezených obdobích 
vysoké poptávky, opatření na straně 
poptávky, povinnosti uložené 
plynárenských podnikům a dalším 
příslušným subjektům;

a) opatření pro zabezpečení dodávek 
plynu, tato opatření zahrnují alespoň 
informace o plánech k dosažení objemů
a kapacit, které jsou na základě posouzení 
rizik a dopadů potřebné pro zajištění 
dodávek chráněným odběratelům ve 
vymezených obdobích vysoké poptávky, 
opatření na straně poptávky, povinnosti 
uložené plynárenských podnikům a dalším 
příslušným subjektům;  

b) posouzení rizik stanovené v článku 8; b) výsledky posouzení rizik a dopadů
stanoveného v článku 8;

c) preventivní opatření, která se budou 
zabývat zjištěnými riziky;
d) informace o příslušných povinnostech 
veřejné služby.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly v tomto stádiu vytvářeny povinné evropské standardy, mělo by budoucí 
nařízení spíše stanovit 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. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.
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Pozměňovací návrh 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Plán preventivních opatření obsahuje: 1. Plán preventivních opatření na úrovni 
členských států, regionů a Unie obsahuje:

a) opatření pro splnění standardů pro 
infrastrukturu a zabezpečení dodávek 
stanovených v článcích 6 a 7; tato opatření 
zahrnují alespoň plány na splnění 
standardu N-1, objemy a kapacity 
potřebné pro zajištění dodávek chráněným 
odběratelům ve vymezených obdobích 
vysoké poptávky, opatření na straně 
poptávky, povinnosti uložené 
plynárenských podnikům a dalším 
příslušným subjektům;

a) opatření pro splnění standardů pro 
infrastrukturu a zabezpečení dodávek 
stanovených v článcích 6 a 7; tato opatření 
zahrnují alespoň informace o plánech
k dosažení objemů a kapacit, které jsou 
na základě posouzení rizik a dopadů 
potřebné pro zajištění dodávek chráněným 
odběratelům ve vymezených obdobích 
vysoké poptávky, opatření na straně 
poptávky, povinnosti uložené 
plynárenských podnikům a dalším 
příslušným subjektům;  

b) posouzení rizik stanovené v článku 8; b) výsledky posouzení rizik a dopadů 
stanoveného v článku 8;

c) preventivní opatření, která se budou 
zabývat zjištěnými riziky;

c) preventivní opatření, která se budou 
zabývat zjištěnými riziky;

d) informace o příslušných povinnostech 
veřejné služby.

d) informace o příslušných povinnostech 
veřejné služby.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise hraje na úrovni Unie významnou úlohu v tom smyslu, že koordinuje činnost 
členských států na vnitrostátní a regionální úrovni a je členským státům nápomocna. 
Současně by však mělo být zřejmé, že vzhledem k nedostatku vhodných opatření by Evropská 
komise měla usilovat o vypracování plánu preventivních opatření na úrovni EU. 



AM\801978CS.doc 5/88 PE438.231v01-00

CS

Pozměňovací návrh 210
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Plán preventivních opatření obsahuje: 1. Plán preventivních opatření na úrovni 
členských států nebo regionů obsahuje:

Or. en

Odůvodnění

Oprava původního pozměňovacího návrhu v návrhu zprávy (viz pozměňovací návrh k novému 
čl. 5 odst. 5). 

Pozměňovací návrh 211
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření pro splnění standardů pro 
infrastrukturu a zabezpečení dodávek 
stanovených v článcích 6 a 7; tato opatření 
zahrnují alespoň plány na splnění 
standardu N-1, objemy a kapacity potřebné 
pro zajištění dodávek chráněným 
odběratelům ve vymezených obdobích 
vysoké poptávky, opatření na straně 
poptávky, povinnosti uložené 
plynárenských podnikům a dalším 
příslušným subjektům;

a) opatření pro splnění standardů pro 
infrastrukturu a zabezpečení dodávek 
stanovených v článcích 6 a 7; tato opatření 
zahrnují alespoň plány na splnění 
standardu N-1, objemy a kapacity potřebné 
pro zajištění dodávek chráněným 
odběratelům ve vymezených obdobích 
vysoké poptávky, opatření na straně 
poptávky a diverzifikaci dodavatelských 
zdrojů, povinnosti uložené plynárenských 
podnikům a dalším příslušným subjektům;

Or. it

Odůvodnění

Je třeba podporovat diverzifikaci dodavatelských zdrojů, a omezovat tak rizika spojená
s přerušením dodávek od jednoho z nich. 
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Pozměňovací návrh 212
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud se tak členský stát na základě 
posouzení rizik stanového článkem 8 
rozhodne, povinnosti dodávat plyn 
odběratelům připojeným k distribuční síti, 
kteří nepatří mezi chráněné odběratele 
jako školy a nemocnice, za předpokladu, 
že tyto povinnosti neovlivní jejich kapacitu 
dodávek chráněným odběratelům
v případě krize podle článku 7. 
V případě, že v EU nebo v jednotlivých 
regionech dojde k nouzové situaci, jsou 
za dodávky plynu těmto dodatečným 
odběratelům výhradně odpovědné 
příslušné členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který má být posouzen společně s pozměňovacími návrhy k článku 2 a 
k článku 8. Pojem „chránění odběratelé“ přímo souvisí s povinnostmi všech členských států
v souvislosti se solidaritou. Pokud má členský stat kapacitu přijmout další opatření pro další 
odběratele, mělo by mu to být umožněno (viz pozměňovací návrhy k článku 2 a k článku 8), 
za předpokladu, že za dodatečné povinnosti, které tímto vzniknou, jsou výhradně odpovědné 
příslušné členské státy.

Pozměňovací návrh 213
Algirdas Saudargas

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) mechanismy používané pro spolupráci
s dalšími členskými státy při přípravě 
regionálních plánů preventivních 
opatření;
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Or. en

Pozměňovací návrh 214
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Plán preventivních opatření je založen 
na společných minimálních kritériích 
stanovených Komisí, která zajistí rovné 
podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plán preventivních opatření, zejména 
opatření pro splnění standardu pro 
infrastrukturu stanoveného v článku 6, 
bude vycházet z desetiletého plánu rozvoje 
sítě, který vypracuje síť ENTSO-G, a musí 
být s tímto plánem v souladu.

2. Plán preventivních opatření bude
v souladu s desetiletým plánem rozvoje 
sítě, který vypracuje síť ENTSO-G.

Or. en

Odůvodnění

Budoucí nařízení by mělo stanovit 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 216
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plán preventivních opatření, zejména 
opatření pro splnění standardu pro 
infrastrukturu stanoveného v článku 6, 
bude vycházet z desetiletého plánu rozvoje 
sítě, který vypracuje síť ENTSO-G, a musí 
být s tímto plánem v souladu.

2. Plán preventivních opatření, zejména 
opatření pro splnění standardu pro 
infrastrukturu stanoveného v článku 6, 
bude vycházet z desetiletého plánu rozvoje 
sítě, který vypracuje síť ENTSO-G, musí 
být s tímto plánem v souladu a musí být 
pro provozovatele přepravních soustav 
závazný.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo přesně stanovit, jak může příslušný orgán zajistit, aby byl standard N-1 
splněn. Příslušné orgány nemají obvykle pravomoc požadovat po provozovatelích přepravní 
soustavy investice. Záleží na jejich vnitrostátních právních předpisech. Proto by mělo být 
upřesněno, že opatření stanovená v plánu preventivních opatření, jejichž cílem je splnit 
standard pro infrastrukturu, budou pro provozovatele přepravní soustavy závazná.

Pozměňovací návrh 217
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V plánu preventivních opatření je 
zohledněna hospodářská efektivita, 
účinky na fungování vnitřního trhu
s energií a dopad na životní prostředí.

3. V plánu preventivních opatření jsou 
zohledněny zvláštní rysy členských států
a dopad na odběratele a na životní 
prostředí.

Or. el
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Pozměňovací návrh 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V plánu preventivních opatření je 
zohledněna hospodářská efektivita, účinky 
na fungování vnitřního trhu s energií
a dopad na životní prostředí.

3. Plán preventivních opatření je založen 
především na tržních opatřeních 
pro zabezpečení dodávek uvnitř členských 
států a je v něm zohledněna hospodářská 
efektivita a efektivita přijatých opatření, 
jejich účinky na fungování vnitřního trhu
s energií a dopad na životní prostředí.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje, že za zabezpečení dodávek má být v souladu s kritérii 
hospodářské efektivity především odpovědný trh. 

Pozměňovací návrh 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V plánu preventivních opatření je 
zohledněna hospodářská efektivita, účinky 
na fungování vnitřního trhu s energií
a dopad na životní prostředí.

3. V plánu preventivních opatření je 
zohledněna hospodářská efektivita, účinky 
na fungování vnitřního trhu s energií,
dopad na životní prostředí a veškeré 
důležité mezinárodní události, zejména
v hlavních dodavatelských a tranzitních 
zemích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V plánu preventivních opatření je 
zohledněna hospodářská efektivita, účinky 
na fungování vnitřního trhu s energií
a dopad na životní prostředí.

3. V plánu preventivních opatření je 
zohledněna hospodářská efektivita, účinky 
na fungování vnitřního trhu s energií
a dopad na životní prostředí. Nesmí pro 
účastníky trhu představovat nevhodnou 
ani nepřiměřenou zátěž..

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadami liberalizovaného trhu s plynem a se zásadami, jimiž se řídí každé 
posouzení rizik a dopadů, nesmí plán preventivních opatření představovat pro účastníky trhu 
nevhodnou ani nepřiměřenou zátěž.

Pozměňovací návrh 221
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise zajistí, aby vnitrostátní nebo 
regionální plány preventivních opatření 
byly vzájemně sladěny, aby v případě, že 
se Unie ocitne v nouzové situaci, byla 
zaručena účinná koordinace činností. 

Or. en

Odůvodnění

Oprava původního pozměňovacího návrhu v návrhu zprávy. Komise by měla být výslovně 
odpovědná za zajištění toho, aby veškeré plány byly vzájemně slučitelné a vzájemně sladěny, 
neboť na jejich základě budou přijímána opatření v případě, že se Unie ocitne v nouzové 
situaci.



AM\801978CS.doc 11/88 PE438.231v01-00

CS

Pozměňovací návrh 222
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do 
[31. března 2014; 3 roky od vstupu
v platnost], aby v případě narušení 
největší infrastruktury měla zbývající 
infrastruktura (N-1) kapacitu dodávat 
nezbytný objem plynu pro uspokojení 
celkové poptávky po plynu v oblasti 
výpočtu v období šedesáti dnů výjimečně 
vysoké poptávky po plynu v průběhu 
nejchladnějšího období, ke kterému 
dochází podle statistik každých dvacet let. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Budoucí nařízení by mělo stanovit požadavek, aby členské státy důkladně posoudily rizika
a dopady a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod. Navrhovaný 
přístup by mohl konečně vytvořit podmínky pro zavedení normativnějšího přístupu založeného 
na závazných minimálních standardech pro zabezpečení dodávek, za předpokladu, že budou 
založeny na řádném posouzení dopadu, povedou k vyváženým opatřením, která budou
z technického a hospodářského hlediska proveditelná, a zachovají nezbytnou volnost 
umožňující zohlednit vnitrostátní a/nebo regionální zvláštnosti. 

Pozměňovací návrh 223
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do 
[31. března 2014; 3 roky od vstupu
v platnost], aby v případě narušení největší 
infrastruktury měla zbývající infrastruktura 
(N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem 
plynu pro uspokojení celkové poptávky po 
plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti 

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do
[31. března 2016; pět let od vstupu
v platnost], aby v případě narušení největší 
infrastruktury měla zbývající infrastruktura 
(N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem 
plynu pro uspokojení celkové poptávky 
po plynu v oblasti výpočtu po dobu 
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dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu
v průběhu nejchladnějšího období, ke 
kterému dochází podle statistik každých
dvacet let.

jednoho dne výjimečně vysoké poptávky, 
ke kterému dochází podle statistik jednou 
za dvacet let.  

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do 
[31. března 2014; 3 roky od vstupu
v platnost], aby v případě narušení největší 
infrastruktury měla zbývající infrastruktura 
(N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem 
plynu pro uspokojení celkové poptávky po 
plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti 
dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu
v průběhu nejchladnějšího období, ke 
kterému dochází podle statistik každých 
dvacet let. 

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do 
[31. března 2016; pět let od vstupu
v platnost], aby v případě narušení největší 
infrastruktury měla zbývající infrastruktura 
(N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem 
plynu pro uspokojení celkové poptávky po 
plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti 
dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu
v průběhu nejchladnějšího období, ke 
kterému dochází podle statistik každých 
dvacet let. Tři roky od vstupu v platnost by 
měly být uskutečněny nejdůležitější 
investice a příslušné orgány by měly 
Komisi o těchto investicích předložit 
zprávu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do 
[31. března 2014; 3 roky od vstupu
v platnost], aby v případě narušení největší 

1. Příslušný orgán přijme nejpozději do 
[31. března 2013; 2 roky od vstupu
v platnost] nezbytná opatření v souvislosti
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infrastruktury měla zbývající infrastruktura 
(N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem 
plynu pro uspokojení celkové poptávky po 
plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti 
dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu
v průběhu nejchladnějšího období, ke 
kterému dochází podle statistik každých 
dvacet let. 

s článkem 5, která zajistí, aby v případě 
narušení největší infrastruktury měla 
zbývající infrastruktura (N-1) kapacitu 
dodávat nezbytný objem plynu pro 
uspokojení celkové poptávky po plynu
v oblasti výpočtu v období výjimečně 
vysoké poptávky po plynu, ke kterému 
dochází podle statistik každých dvacet let.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s revidovanou přílohou I je rovněž nutné patřičně upravit čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 226
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do 
[31. března 2014; 3 roky od vstupu
v platnost], aby v případě narušení největší 
infrastruktury měla zbývající
infrastruktura (N-1) kapacitu dodávat 
nezbytný objem plynu pro uspokojení 
celkové poptávky po plynu v oblasti 
výpočtu v období šedesáti dnů výjimečně 
vysoké poptávky po plynu v průběhu 
nejchladnějšího období, ke kterému 
dochází podle statistik každých dvacet let. 

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do 
[31. března 2017; 6 let od vstupu
v platnost], aby v případě narušení 
největšího vstupního místa přepravní 
soustavy plynu měla dostupná
infrastruktura (N-1) kapacitu dodávat 
nezbytný objem plynu pro uspokojení 
poptávky po plynu chráněných odběratelů
v oblasti výpočtu v období šedesáti dnů 
výjimečně vysoké poptávky po plynu
v průběhu nejchladnějšího období, ke 
kterému dochází podle statistik každých 
dvacet let. 

Or. en

Odůvodnění

Lhůta 3 let není realistická. Významné investice ke splnění standardu N-1 si vyžádají 
přinejmenším 5 až 6 let. Krize z ledna 2009 poukázala na narušení toků v celém vstupním 
místě, kde se často nachází několik paralelních potrubí. Čl. 6 odst. 1 si může vyžádat ohromné 
potřeby investic do nových kapacit a ovlivnit ceny pro konečné odběratele. Pravidlo N-1 by 
mělo odrážet poptávku po plynu pouze u chráněných odběratelů, aby bylo v souladu se 
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standardem pro dodávky uvedeným v čl. 7 odst. 2.

Pozměňovací návrh 227
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do 
[31. března 2014; 3 roky od vstupu
v platnost], aby v případě narušení největší
infrastruktury měla zbývající
infrastruktura (N-1) kapacitu dodávat 
nezbytný objem plynu pro uspokojení 
celkové poptávky po plynu v oblasti 
výpočtu v období šedesáti dnů výjimečně 
vysoké poptávky po plynu v průběhu 
nejchladnějšího období, ke kterému 
dochází podle statistik každých dvacet let. 

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do 
[31. března 2017; 6 let od vstupu
v platnost], aby v případě narušení toků
v největším vstupním místě přepravní 
soustavy plynu měla dostupná
infrastruktura (N-1) kapacitu dodávat
nezbytný objem plynu pro uspokojení 
poptávky po plynu chráněných odběratelů
v oblasti výpočtu po dobu jednoho dne
výjimečně vysoké poptávky po plynu
v průběhu nejchladnějšího období, ke 
kterému dochází podle statistik každých 
dvacet let.

Or. en

Odůvodnění

Významné investice, které je třeba uskutečnit především ve střední a jihovýchodní Evropě, si 
vyžádají přinejmenším 5 až 6 let. Pravidlo N-1 je vhodnější definovat jako narušení toků 
na vstupním místě, aby bylo v souladu se standardem pro dodávky uvedeným v článku 7. 
Pravidlo N-1 by mělo odrážet pouze poptávku ze strany chráněných odběratelů. 
Infrastruktura musí být dostatečně spolehlivá, aby pokryla den výjimečně vysoké poptávky 
po plynu, přičemž standard pro dodávky bude sloužit k pokrytí delšího období vysoké 
poptávky po plynu. 

Pozměňovací návrh 228
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do 1. Členské státy nebo příslušné 
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[31. března 2014; 3 roky od vstupu
v platnost], aby v případě narušení největší 
infrastruktury měla zbývající infrastruktura 
(N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem 
plynu pro uspokojení celkové poptávky po 
plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti 
dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu
v průběhu nejchladnějšího období, ke 
kterému dochází podle statistik každých 
dvacet let. 

plynárenské podniky zajistí nejpozději do 
[31. března 2014; 3 roky od vstupu
v platnost], aby v případě narušení největší 
infrastruktury měla zbývající infrastruktura 
(N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem 
plynu pro uspokojení celkové poptávky po 
plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti 
dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu
v průběhu nejchladnějšího období, ke 
kterému dochází podle statistik každých 
dvacet let.

Or. de

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je vyjasnit otázky v souladu s vícefázovým přístupem 
vycházejícím zdola nahoru (1. odvětví, 2. členské státy, 3. orgány regionální 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 229
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do 
[31. března 2014; 3 roky od vstupu
v platnost], aby v případě narušení největší 
infrastruktury měla zbývající infrastruktura 
(N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem 
plynu pro uspokojení celkové poptávky po 
plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti 
dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu
v průběhu nejchladnějšího období, ke 
kterému dochází podle statistik každých
dvacet let. 

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do 
[31. března 2016; pět let od vstupu
v platnost], aby v případě narušení jediné 
největší infrastruktury měla zbývající 
infrastruktura (N-1) technickou kapacitu 
pro uspokojení celkové denní poptávky po 
plynu v oblasti výpočtu po dobu jednoho 
dne výjimečně vysoké poptávky, ke 
kterému dochází podle statistik jednou za
dvacet let.  

Or. en
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Odůvodnění

Úprava podle nové přílohy.

Pozměňovací návrh 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylku od použití standardu N-1,
o níž požádá příslušný orgán, lze povolit, 
pokud Komise rozhodne, že tento standard 
není pro konkrétní členský stát 
ekonomicky udržitelný.

Or. it

Odůvodnění

Ne všechny členské státy mohou z ekonomického hlediska tento standard dodržet. Měla by být 
stanovena odchylka umožňující nalézt formy regionální spolupráce nebo přijmout opatření 
na straně poptávky. 

Pozměňovací návrh 231
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušný orgán při vypracovávání 
části věnované infrastruktuře v rámci 
posouzení rizik a dopadů podle článku 8 
použije společné metody včetně výpočtu 
ukazatele N-1, jak je uvedeno v tomto 
článku a v příloze 1. 

Or. en
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Odůvodnění

Budoucí nařízení by mělo stanovit požadavek, aby členské státy důkladně posoudily rizika
a dopady a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod. Navrhovaný 
přístup by mohl konečně vytvořit podmínky pro zavedení normativnějšího přístupu založeného 
na závazných minimálních standardech pro zabezpečení dodávek, za předpokladu, že budou 
založeny na řádném posouzení dopadu, povedou k vyváženým opatřením, která budou
z technického a hospodářského hlediska proveditelná, a zachovají nezbytnou volnost 
umožňující zohlednit vnitrostátní a/nebo regionální zvláštnosti. 

Pozměňovací návrh 232
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být povinnost uvedená v odstavci 1 
splněna na regionální úrovni. Standard N-
1 se též považuje za splněný, pokud
příslušný orgán v preventivním akčním 
plánu podle článku 5 prokáže, že narušení 
dodávek lze dostatečně a včas nahradit 
opatřeními na straně poptávky.

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být výpočet uvedený v odstavci 1 
proveden na regionální úrovni. Při výpočtu 
ukazatele N-1 má příslušný orgán
v preventivním akčním plánu podle článku 
5 možnost prokázat, že narušení dodávek 
lze dostatečně a včas nahradit zvláštními 
opatřeními, mezi něž patří i opatření na 
straně poptávky.

Or. en

Odůvodnění

Budoucí nařízení by mělo stanovit požadavek, aby členské státy důkladně posoudily rizika
a dopady a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod. Navrhovaný 
přístup by mohl konečně vytvořit podmínky pro zavedení normativnějšího přístupu založeného 
na závazných minimálních standardech pro zabezpečení dodávek, za předpokladu, že budou 
založeny na řádném posouzení dopadu, povedou k vyváženým opatřením, která budou
z technického a hospodářského hlediska proveditelná, a zachovají nezbytnou volnost 
umožňující zohlednit vnitrostátní a/nebo regionální zvláštnosti. 
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Pozměňovací návrh 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být povinnost uvedená v odstavci 1 
splněna na regionální úrovni. Standard N-
1 se též považuje za splněný, pokud
příslušný orgán v preventivním akčním 
plánu podle článku 5 prokáže, že narušení 
dodávek lze dostatečně a včas nahradit 
opatřeními na straně poptávky.

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být výpočet uvedený v odstavci 1 
proveden na regionální úrovni. Při výpočtu 
ukazatele N-1 má příslušný orgán
v preventivním akčním plánu podle článku 
5 možnost prokázat, že narušení dodávek 
lze dostatečně a včas nahradit zvláštními 
opatřeními, mezi něž patří i opatření na 
straně poptávky.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly v tomto stádiu vytvářeny povinné evropské standardy, mělo by budoucí 
nařízení spíše stanovit 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. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 234
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být povinnost uvedená v odstavci 1 
splněna na regionální úrovni. Standard N-
1 se též považuje za splněný, pokud
příslušný orgán v preventivním akčním 
plánu podle článku 5 prokáže, že narušení 
dodávek lze dostatečně a včas nahradit 

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být výpočet uvedený v odstavci 1 
proveden na regionální úrovni. Při výpočtu 
ukazatele N-1 má příslušný orgán
v preventivním akčním plánu podle článku 
5 možnost prokázat, že narušení dodávek 
lze dostatečně a včas nahradit zvláštními 
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opatřeními na straně poptávky. opatřeními, mezi něž patří i opatření na 
straně poptávky.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly v tomto stádiu vytvářeny povinné evropské standardy, mělo by budoucí 
nařízení spíše stanovit 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. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být povinnost uvedená v odstavci 1 
splněna na regionální úrovni. Standard N-
1 se též považuje za splněný, pokud
příslušný orgán v preventivním akčním 
plánu podle článku 5 prokáže, že narušení 
dodávek lze dostatečně a včas nahradit 
opatřeními na straně poptávky.

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být výpočet uvedený v odstavci 1 
proveden na regionální úrovni. Při výpočtu 
ukazatele N-1 má příslušný orgán
v preventivním akčním plánu podle článku 
5 možnost prokázat, že narušení dodávek 
lze dostatečně a včas nahradit zvláštními 
opatřeními, mezi něž patří i opatření na 
straně poptávky.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly v tomto stádiu vytvářeny povinné evropské standardy, mělo by budoucí 
nařízení spíše stanovit 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. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.
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Pozměňovací návrh 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být povinnost uvedená v odstavci 1 
splněna na regionální úrovni. Standard N-
1 se též považuje za splněný, pokud
příslušný orgán v preventivním akčním
plánu podle článku 5 prokáže, že narušení 
dodávek lze dostatečně a včas nahradit 
opatřeními na straně poptávky.

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být výpočet uvedený v odstavci 1 
proveden na regionální úrovni. Při výpočtu 
ukazatele N-1 má příslušný orgán
v preventivním akčním plánu podle článku 
5 možnost prokázat, že narušení dodávek 
lze dostatečně a včas nahradit zvláštními 
opatřeními, mezi něž patří i opatření na 
straně poptávky.

Or. en

Odůvodnění

Budoucí nařízení by mělo stanovit 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. Podobné plány by mohly být vypracovány
i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být povinnost uvedená v odstavci 1 
splněna na regionální úrovni. Standard N-1 
se též považuje za splněný, pokud 
příslušný orgán v preventivním akčním 

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být povinnost uvedená v odstavci 1 
splněna na regionální úrovni. Standard N-1 
se též považuje za splněný, pokud 
příslušný orgán v posouzení rizik podle 
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plánu podle článku 5 prokáže, že narušení 
dodávek lze dostatečně a včas nahradit 
opatřeními na straně poptávky.

článku 8, v preventivním akčním plánu 
podle článku 5 a s přihlédnutím
k efektivnosti nákladů investic prokáže, že 
narušení dodávek lze dostatečně a včas 
nahradit zvláštními opatřeními, mezi něž 
patří i opatření na straně poptávky. 

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech může nařízení významně zvýšit potřebu investic do nových 
kapacit, které povedou k vysokým nákladům a významně ovlivní ceny plynu pro konečné 
odběratele. 

Pozměňovací návrh 238
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být povinnost uvedená v odstavci 1 
splněna na regionální úrovni. Standard N-1 
se též považuje za splněný, pokud 
příslušný orgán v preventivním akčním 
plánu podle článku 5 prokáže, že narušení 
dodávek lze dostatečně a včas nahradit 
opatřeními na straně poptávky.

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být povinnost uvedená v odstavci 1 
splněna na regionální úrovni. Standard N-1 
se též považuje za splněný, pokud 
příslušný orgán v posouzení rizik podle 
článku 8 a v preventivním akčním plánu 
podle článku 5 prokáže, že narušení 
dodávek lze dostatečně a včas nahradit 
zvláštními opatřeními, mezi něž patří
i opatření na straně poptávky.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost řešit krizi dodávek pružně a zohlednit zvláštní okolnosti. 
Za tímto účelem by rozsah tohoto odstavce neměl být omezen pouze na opatření na straně 
poptávky, pokud z posouzení rizik a z plánů preventivních opatření jasně vyplývá, že by tato 
opatření měla stejný účinek jako standard N-1. 
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Pozměňovací návrh 239
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být povinnost uvedená v odstavci 1 
splněna na regionální úrovni. Standard N-1 
se též považuje za splněný, pokud 
příslušný orgán v preventivním akčním 
plánu podle článku 5 prokáže, že narušení 
dodávek lze dostatečně a včas nahradit 
opatřeními na straně poptávky.

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 
4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 
může být povinnost uvedená v odstavci 1 
splněna na regionální úrovni. Standard N-1 
se též považuje za splněný, pokud 
příslušný orgán v preventivním akčním 
plánu podle článku 5 prokáže, že narušení 
dodávek lze dostatečně a včas nahradit 
tržními opatřeními na straně poptávky.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byla povolena jakákoli opatření na straně poptávky, mohlo by být kritérium N-1 
považováno za splněné povinným snížením poptávky (přerušením dodávek). Opatření 
související s infrastrukturou a dodávkami obsažená v tomto nařízení se však snaží tomuto jevu 
zabránit. 

Pozměňovací návrh 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro výpočet standardu N-1 se použije 
metodika podle přílohy I. Měla by se zvážit 
konfigurace sítě a skutečné toky plynu, 
jakož i přítomnost těžební a skladovací 
kapacity. Oblast výpočtu podle přílohy I se
rozšíří dle potřeby na odpovídající 
regionální úroveň. 

3. Pro výpočet ukazatele N-1 se použije 
metodika podle přílohy I. Měla by se zvážit 
konfigurace sítě a kapacita přepravní 
infrastruktury dodávat plyn z míst těžby, 
terminálů LNG a skladů. Oblast výpočtu 
podle přílohy I bude definována 
příslušným orgánem po konzultaci
s příslušnými plynárenskými podniky
a rozšíří se dle potřeby na odpovídající 
regionální úroveň.
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Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly v tomto stádiu vytvářeny povinné evropské standardy, mělo by budoucí 
nařízení spíše stanovit 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. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro výpočet standardu N-1 se použije 
metodika podle přílohy I. Měla by se zvážit 
konfigurace sítě a skutečné toky plynu, 
jakož i přítomnost těžební a skladovací 
kapacity. Oblast výpočtu podle přílohy I se
rozšíří dle potřeby na odpovídající 
regionální úroveň. 

3. Pro výpočet ukazatele N-1 se použije 
metodika podle přílohy I. Oblast výpočtu 
podle přílohy I bude definována 
příslušným orgánem po konzultaci
s příslušnými plynárenskými podniky
a rozšíří se dle potřeby na odpovídající 
regionální úroveň. 

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly v tomto stádiu vytvářeny povinné evropské standardy, mělo by budoucí 
nařízení spíše stanovit 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. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.
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Pozměňovací návrh 242
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro výpočet standardu N-1 se použije 
metodika podle přílohy I. Měla by se zvážit 
konfigurace sítě a skutečné toky plynu, 
jakož i přítomnost těžební a skladovací 
kapacity. Oblast výpočtu podle přílohy I se 
rozšíří dle potřeby na odpovídající 
regionální úroveň. 

3. Pro výpočet ukazatele N-1 se použije 
metodika podle přílohy I. Oblast výpočtu 
podle přílohy I bude definována 
příslušným orgánem po konzultaci
s příslušnými plynárenskými podniky
a rozšíří se dle potřeby na odpovídající 
regionální úroveň. 

Or. en

Odůvodnění

Budoucí nařízení by mělo stanovit 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 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro výpočet standardu N-1 se použije 
metodika podle přílohy I. Měla by se zvážit 
konfigurace sítě a skutečné toky plynu, 
jakož i přítomnost těžební a skladovací 
kapacity. Oblast výpočtu podle přílohy I se
rozšíří dle potřeby na odpovídající 
regionální úroveň. 

3. Pro výpočet ukazatele N-1 se použije 
metodika podle přílohy I. Oblast výpočtu 
podle přílohy I bude definována 
příslušným orgánem po konzultaci
s příslušnými plynárenskými podniky
a rozšíří se dle potřeby na odpovídající 
regionální úroveň. 

Or. en
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Odůvodnění

Budoucí nařízení by mělo stanovit 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 244
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro výpočet standardu N-1 se použije 
metodika podle přílohy I. Měla by se zvážit 
konfigurace sítě a skutečné toky plynu, 
jakož i přítomnost těžební a skladovací 
kapacity. Oblast výpočtu podle přílohy I se
rozšíří dle potřeby na odpovídající 
regionální úroveň. 

3. Pro výpočet ukazatele N-1 se použije 
metodika podle přílohy I. Oblast výpočtu 
podle přílohy I bude definována 
příslušným orgánem po konzultaci
s příslušnými plynárenskými podniky
a rozšíří se dle potřeby na odpovídající 
regionální úroveň. 

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly v tomto stádiu vytvářeny povinné evropské standardy, mělo by budoucí 
nařízení spíše stanovit 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. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.
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Pozměňovací návrh 245
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro výpočet standardu N-1 se použije 
metodika podle přílohy I. Měla by se zvážit 
konfigurace sítě a skutečné toky plynu, 
jakož i přítomnost těžební a skladovací 
kapacity. Oblast výpočtu podle přílohy I se 
rozšíří dle potřeby na odpovídající 
regionální úroveň. 

3. Pro výpočet ukazatele N-1 se použije 
metodika podle přílohy I. Měla by se zvážit 
konfigurace sítě a skutečné toky plynu, 
jakož i přítomnost těžební a skladovací 
kapacity. Oblast výpočtu podle přílohy I se 
rozšíří dle potřeby na odpovídající 
regionální úroveň s přihlédnutím
k regionálním zvláštnostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Algirdas Saudargas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nedostatečný přístup k plynárenské 
síti EU a závislost na jediném dodavateli 
plynu jsou považovány za nesplnění 
standardu N-1.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý příslušný orgán neprodleně 
vyrozumí Komisi o každém nedodržení 

4. Každý příslušný orgán po konzultaci
s příslušnými plynárenskými podniky 
vyrozumí Komisi o výsledcích svého 
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standardu N-1. výpočtu ukazatele N-1 v souladu
s článkem 13.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 za účelem zabezpečení dodávek (I: 
podniky; II: členské státy; III: Komise) již není do návrhu nařízení jednoznačně zahrnut. 
Budoucí nařízení by mělo stanovit požadavek, aby členské státy důkladně posoudily rizika
a dopady a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod.

Pozměňovací návrh 248
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý příslušný orgán neprodleně
vyrozumí Komisi o každém nedodržení 
standardu N-1.

4. Každý příslušný orgán po konzultaci
s příslušnými plynárenskými podniky 
vyrozumí Komisi o výsledcích svého 
výpočtu ukazatele N-1 v souladu
s článkem 13.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 za účelem zabezpečení dodávek (I: 
podniky; II: členské státy; III: Komise) již není do návrhu nařízení jednoznačně zahrnut. Tato 
zásada by měla být do návrhu nařízení znovu zařazena.

Pozměňovací návrh 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý příslušný orgán neprodleně
vyrozumí Komisi o každém nedodržení 
standardu N-1.

4. Každý příslušný orgán po konzultaci
s příslušnými plynárenskými podniky 
vyrozumí Komisi o výsledcích svého 
výpočtu ukazatele N-1 v souladu
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s článkem 13.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 za účelem zabezpečení dodávek (I: 
podniky; II: členské státy; III: Komise) již není do návrhu nařízení jednoznačně zahrnut. Tato 
zásada by měla být do návrhu nařízení znovu zařazena.

Pozměňovací návrh 250
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý příslušný orgán neprodleně 
vyrozumí Komisi o každém nedodržení 
standardu N-1.

4. Každý příslušný orgán po konzultaci
s příslušnými plynárenskými podniky 
vyrozumí Komisi o výsledcích svého 
výpočtu ukazatele N-1 v souladu
s článkem 13.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 za účelem zabezpečení dodávek (I: 
podniky; II: členské státy; III: Komise) již není do návrhu nařízení jednoznačně zahrnut. 
Budoucí nařízení by mělo stanovit požadavek, aby členské státy důkladně posoudily rizika
a dopady a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod.

Pozměňovací návrh 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý příslušný orgán neprodleně
vyrozumí Komisi o každém nedodržení 
standardu N-1.

4. Každý příslušný orgán po konzultaci
s příslušnými plynárenskými podniky 
vyrozumí Komisi o výsledcích svého 
výpočtu ukazatele N-1 v souladu



AM\801978CS.doc 29/88 PE438.231v01-00

CS

s článkem 13.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici z roku 2004 za účelem zabezpečení dodávek (I: 
podniky; II: členské státy; III: Komise) již není do návrhu nařízení jednoznačně zahrnut. Tato 
zásada by měla být do návrhu nařízení znovu zařazena. 

Pozměňovací návrh 252
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) V případě, že je třeba vytvořit nová 
přeshraniční propojení či rozšířit stávající 
propojení, bude v rané fázi zahájena 
spolupráce příslušných členských států, 
příslušných orgánů a regulačních orgánů
v případě, že nejsou příslušnými orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Ioan Enciu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise a vnitrostátní orgány sjednotí 
své postupy zavádění a provádění 
stávajících projektů v zájmu diverzifikace 
dodávek plynu a tras s cílem zlepšit 
stávající infrastrukturu a umožnit použití 
standardu N-1 v případě krize. 

Or. ro
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Odůvodnění

Projekty zaměřené na diverzifikaci tras a zdrojů plynu jsou v oblasti zabezpečení energie 
nejvyšší prioritou. Solidarita mezi členskými státy musí převážit nad vnitrostátními zájmy.

Pozměňovací návrh 254
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

5. Pokud to bude podle posouzení rizik
a dopadů vypracovaného podle článku 8 a 
s ohledem na technickou proveditelnost
a ekonomickou analýzu nákladů
a přínosů pro trh nezbytné, provozovatelé
přepravní soustavy umožní, aby do tří let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost byla 
nezbytná fyzická kapacita využita pro 
přepravu plynu oběma směry v těch 
propojeních, kde by doplnění kapacity
o obousměrný tok zlepšilo zabezpečení 
dodávek, zejména v případech nouze.
V rámci uvedeného tříletého období 
přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy, v souladu s posouzením rizik
a dopadů vypracovaným podle článku 8 a 
s ohledem na technickou proveditelnost
a ekonomickou analýzu nákladů
a přínosů pro trh, fungování přepravní 
soustavy jako celku, aby byly možné 
obousměrné toky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Budoucí nařízení by mělo stanovit 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 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

5. Pokud to bude podle posouzení rizik
a dopadů vypracovaného podle článku 8 a 
s ohledem na technickou proveditelnost
a ekonomickou analýzu nákladů
a přínosů pro trh nezbytné, provozovatelé
přepravní soustavy umožní, aby do tří let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost byla 
nezbytná fyzická kapacita využita pro 
přepravu plynu oběma směry v těch 
propojeních, kde by doplnění kapacity
o obousměrný tok zlepšilo zabezpečení 
dodávek, zejména v případech nouze.
V rámci uvedeného tříletého období 
přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy, v souladu s posouzením rizik
a dopadů vypracovaným podle článku 8 a 
s ohledem na technickou proveditelnost
a ekonomickou analýzu nákladů
a přínosů pro trh, fungování přepravní 
soustavy jako celku, aby byly možné 
obousměrné toky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Budoucí nařízení by mělo stanovit 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 256
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

5. Pokud to bude podle posouzení rizik
a dopadů vypracovaného podle článku 8 a 
s ohledem na technickou proveditelnost
a ekonomickou analýzu nákladů
a přínosů pro trh nezbytné, provozovatelé
přepravní soustavy umožní, aby do tří let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost byla 
nezbytná fyzická kapacita využita pro 
přepravu plynu oběma směry v těch 
propojeních, kde by doplnění kapacity
o obousměrný tok zlepšilo zabezpečení 
dodávek, zejména v případech nouze.
V rámci uvedeného tříletého období 
přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy, v souladu s posouzením rizik
a dopadů vypracovaným podle článku 8 a 
s ohledem na technickou proveditelnost
a ekonomickou analýzu nákladů
a přínosů pro trh, fungování přepravní 
soustavy jako celku, aby byly možné 
obousměrné toky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na nezbytnou fyzickou kapacitu pro přepravu plynu oběma směry ve všech 
propojeních by neměl být stanoven, aniž by bylo nejdříve posouzeno, zda je to technicky 
a/nebo ekonomicky možné či vhodné za konkrétních okolností. Odchylky stanovené v návrhu 
nařízení se ubírají správným směrem, neposkytují ovšem dostatečně vyjasněný rámec.
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Pozměňovací návrh 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

5. Pokud to bude podle posouzení rizik
a dopadů vypracovaného podle článku 8 a 
s ohledem na technickou proveditelnost
a ekonomickou analýzu nákladů
a přínosů pro trh nezbytné, provozovatelé
přepravní soustavy umožní, aby do tří let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost byla 
nezbytná fyzická kapacita využita pro 
přepravu plynu oběma směry v těch 
propojeních, kde by doplnění kapacity
o obousměrný tok zlepšilo zabezpečení 
dodávek, zejména v případech nouze.
V rámci uvedeného tříletého období 
přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy, v souladu s posouzením rizik
a dopadů vypracovaným podle článku 8 a 
s ohledem na technickou proveditelnost
a ekonomickou analýzu nákladů
a přínosů pro trh, fungování přepravní 
soustavy jako celku, aby byly možné 
obousměrné toky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na nezbytnou fyzickou kapacitu pro přepravu plynu oběma směry ve všech 
propojeních by neměl být stanoven, aniž by bylo nejdříve posouzeno, zda je to technicky 
a/nebo ekonomicky možné či vhodné za konkrétních okolností. Odchylky stanovené v návrhu 
nařízení se ubírají správným směrem, neposkytují ovšem dostatečně vyjasněný rámec.
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Pozměňovací návrh 258
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

5. Pokud to bude podle posouzení rizik
a dopadů vypracovaného podle článku 8 a 
s ohledem na technickou proveditelnost
a ekonomickou analýzu nákladů
a přínosů pro trh nezbytné, provozovatelé
přepravní soustavy umožní, aby do tří let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost byla 
permanentní fyzická kapacita využita pro 
přepravu plynu oběma směry v těch 
propojeních, kde by doplnění kapacity
o obousměrný tok zlepšilo zabezpečení 
dodávek, zejména v případech nouze. Toto 
posouzení lze přezkoumat, změní-li se 
okolnosti. V rámci uvedeného tříletého
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy, v souladu s posouzením rizik
a dopadů vypracovaným podle článku 8 a 
s ohledem na technickou proveditelnost
a ekonomickou analýzu nákladů
a přínosů pro trh, fungování přepravní 
soustavy jako celku, aby byly možné 
obousměrné toky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na permanentní fyzickou kapacitu pro přepravu plynu oběma směry ve všech 
propojeních by neměl být stanoven, aniž by bylo nejdříve posouzeno, zda je to technicky 
a/nebo ekonomicky možné či vhodné. Je třeba nejdříve vypracovat posouzení rizik a dopadů, 
aby se tak zabránilo zbytečným nákladům pro konečné odběratele. Dvouletou lhůtu lze 
dodržet pouze v případě, že bude zapotřebí menších úprav infrastruktury. Větší změny, např. 
instalace nové kompresní jednotky, vyžadují delší čas.
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Pozměňovací návrh 259
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

5. Pokud to bude podle posouzení rizik
a dopadů vypracovaného podle článku 8 a 
s ohledem na technickou proveditelnost
a ekonomickou analýzu všech nákladů
a přínosů pro trh nezbytné, provozovatelé
přepravní soustavy umožní, aby do tří let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost byla 
permanentní fyzická kapacita využita pro 
přepravu plynu oběma směry v těch 
propojeních, kde by doplnění kapacity
o obousměrný tok zlepšilo zabezpečení 
dodávek. Toto posouzení lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. V rámci uvedeného 
tříletého období přizpůsobí provozovatel 
přepravní soustavy, v případě potřeby
v souladu s posouzením rizik a dopadů 
vypracovaným podle článku 8 a s ohledem 
na technickou proveditelnost a všechny 
náklady a přínosy, fungování přepravní 
soustavy jako celku, aby byly možné 
obousměrné toky plynu.

Or. el

Odůvodnění

Požadavek na permanentní fyzickou kapacitu pro přepravu plynu oběma směry ve všech 
propojeních by neměl být stanoven, aniž by bylo nejdříve posouzeno, zda je to v konkrétním 
případě technicky možné a ekonomicky vhodné. Je třeba nejdříve vypracovat posouzení rizik
a dopadů, aby se tak zabránilo zbytečným nákladům, které by nesli koneční odběratelé. 
Dvouletá lhůta pro permanentní fyzickou kapacitu může být dodržena pouze v případě, že 
není třeba velkých změn infrastruktury. Větší změny si vyžádají více času. 
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Pozměňovací návrh 260
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V souvislosti se stávající 
infrastrukturou by měl každý členský stát 
vypracovat analýzu nákladů a přínosů pro 
investice umožňující zpětný tok, která by 
se měla stát základem pro mechanismus 
rozložení nákladů. Zohledněny by měly 
být i dlouhodobé dohody o dodávkách, 
které již byly podepsány a které obsahují 
zvláštní ustanovení týkající se provozu 
hraničních měřících stanic. V rámci 
uvedeného dvouletého období přizpůsobí 
provozovatel přepravní soustavy fungování 
přepravní soustavy jako celku, aby byly 
možné obousměrné toky plynu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

5. Provozovatelé přepravní soustavy na 
základě výsledků studie věnované 
hodnocení dopadů, která posoudí možná 
rizika pro infrastruktury přivádějící plyn 
ze třetích zemí, umožní, aby do dvou let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost byla 
permanentní fyzická kapacita využita pro 
přepravu plynu oběma směry
v propojeních, která jsou považována za 
zásadní pro zabezpečení dodávek, kromě 
případů, kdy na žádost příslušného orgánu 
Komise rozhodne, že doplnění kapacity
o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
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nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
která Komise na základě návrhu 
příslušného orgánu členského státu 
označí jako propojení, u něhož by 
umožnění obousměrného toku významně 
zlepšilo zabezpečení dodávek pro členský 
stát / členské státy. Toto rozhodnutí lze 
přezkoumat, změní-li se okolnosti. Úrovně 
kapacity obousměrného toku se dosáhne 
nákladově účinným způsobem a musí být 
zohledněna alespoň kapacita požadovaná 
pro splnění standardu pro dodávky 
stanoveného v článku 7. V rámci 
uvedeného dvouletého období přizpůsobí 
provozovatel přepravní soustavy fungování 
přepravní soustavy jako celku, aby byly 
možné obousměrné toky plynu.

Or. hu

Odůvodnění

Obousměrný tok nepřispívá k lepšímu zabezpečení dodávek na všech propojeních. Komise by 
proto měla na návrh vnitrostátních orgánů určit propojení, u něhož by umožnění 
obousměrného toku bylo obzvláště přínosné.

Pozměňovací návrh 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 

5. Provozovatelé přepravní soustavy na 
základě předem vypracované analýzy 
nákladů a přínosů umožní, aby do tří let
od vstupu tohoto nařízení v platnost byla 
permanentní fyzická kapacita využita pro 
přepravu plynu oběma směry v těch
propojeních, u nichž doplnění kapacity
o obousměrný tok zlepší zabezpečení 
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zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

dodávek pro některý členský stát. Úrovně 
kapacity obousměrného toku se dosáhne 
nákladově účinným způsobem a musí být 
zohledněna alespoň kapacita požadovaná 
pro splnění standardu pro dodávky 
stanoveného v článku 7. Pokud jsou 
nezbytné dodatečné investice na nižších 
úrovních přepravní soustavy, vztahuje se 
odstavec 7 také na tyto investice. Příslušné 
orgány zajistí, že hodnocení propojení 
bude pravidelně přezkoumáváno, pokud 
se změní okolnosti, zejména v souvislosti
s aktualizací vnitrostátních plánů 
preventivních opatření.

Or. en

Odůvodnění

Permanentní fyzické kapacity, které přepravují plyn v obou směrech na všech propojeních, 
vyžadují významné investice. Proto by mělo být zajištěno, aby úpravy infrastruktury byly
v každém případě založeny na analýze nákladů a přínosů. 

Pozměňovací návrh 264
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do tří let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Úrovně kapacity obousměrného toku 
se dosáhne nákladově účinným způsobem
a musí být zohledněna alespoň kapacita 
požadovaná pro splnění standardu pro 
dodávky stanoveného v článku 7. 
Příslušné orgány a Komise zajistí, že 
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v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

hodnocení propojení bude pravidelně 
přezkoumáváno, pokud se změní 
okolnosti, zejména v souvislosti
s aktualizací plánů preventivních opatření 
jednotlivých členských států a plánu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů uvedených v odstavci 5a. 
Povinnost zavést kapacitu obousměrného 
toku se netýká potrubí spojujících výrobní 
zdroje, zařízení LNG, míst, která slouží
k propojení s distribučními sítěmi, ani 
případů, kdy omezení týkající se kvality 
plynu obousměrný tok znemožňují.
Úrovně kapacity obousměrného toku se 
dosáhne nákladově účinným způsobem
a musí být zohledněna alespoň kapacita 
požadovaná pro splnění standardu pro 
dodávky stanoveného v článku 7. V rámci 
uvedeného dvouletého období přizpůsobí 
provozovatel přepravní soustavy fungování 
přepravní soustavy jako celku, aby byly 
možné obousměrné toky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Nespecifikovaný a obecný požadavek stanovený v návrhu Komise, který se týká umožnění 
obousměrných toků v souvislosti se všemi propojeními, by měl být objasněn. Pozměňovací 
návrh vyjasňuje, že existují propojení, u nichž by doplnění o obousměrný tok očividně 
nezlepšilo zabezpečení dodávek nebo by nebylo technicky proveditelné, a proto musí být
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z rozsahu návrhu vyjmuty.

Pozměňovací návrh 266
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do tří let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry v těch propojeních,
u nichž doplnění kapacity o obousměrný 
tok zlepší v členských státech zabezpečení 
dodávek ekonomicky přijatelným 
způsobem. Rozhodnutí, které Komise
v tomto smyslu přijme na základě žádosti 
příslušného orgánu, bude předcházet 
studie technické proveditelnosti a analýza 
nákladů a přínosů. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že za zabezpečení dodávek plynu jsou především odpovědné plynárenské 
podniky a členské státy, musí jim být ze zásady umožněno rozhodnout o opatřeních, která 
použijí ke splnění standardu N-1. Obecnou povinnost doplnit kapacitu o obousměrný tok 
na všech propojeních není vzhledem k účinnosti a nákladům vhodné zavádět. Každému 
rozhodnutí o zavedení obousměrného toku musí předcházet zvláštní studie technické 
proveditelnosti a hodnotící analýza nákladů a přínosů. 
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Pozměňovací návrh 267
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do tří let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry v těchto propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát, což se především týká potrubí 
spojujících výrobní zdroje, zařízení LNG 
nebo míst, která slouží k propojení
s distribučními sítěmi, nebo případů, kdy 
omezení týkající se kvality plynu 
obousměrný tok znemožňují. Úrovně 
kapacity obousměrného toku se dosáhne 
nákladově účinným způsobem a musí být 
zohledněna alespoň kapacita požadovaná 
pro splnění standardu pro dodávky 
stanoveného v článku 7. Příslušné orgány
a Komise zajistí, aby hodnocení propojení 
bylo pravidelně přezkoumáváno, pokud se 
změní okolnosti, zejména v souvislosti
s aktualizací plánů preventivních opatření 
jednotlivých členských států a plánu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do tří let od vstupu tohoto 
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nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného 
dvouletého období přizpůsobí provozovatel 
přepravní soustavy fungování přepravní 
soustavy jako celku, aby byly možné 
obousměrné toky plynu.

nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem, přičemž hodnocení 
zohlední i jiné než výhradně ekonomické 
aspekty, jako je například zabezpečení 
dodávek a přínos uvedeného opatření pro 
vnitřní trh. Kapacita nesmí být v žádném 
případě nižší než 10 % vstupního objemu 
každé země.

Or. es

Odůvodnění

Ačkoli „trh“ musí být hlavním kritériem pro investice, budování některých zařízení lze 
opodstatnit i jinými než výhradně ekonomickými kritérii, například zabezpečením dodávek 
nebo situací na trhu.

Pozměňovací návrh 269
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 

5. Aniž by byl dotčen odstavec 5a, 
provozovatelé přepravní soustavy do dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
umožní, aby byla permanentní fyzická 
kapacita využita pro přepravu plynu oběma 
směry ve všech propojeních, kromě 
potrubí spojujících výrobní zdroje, 
zařízení LNG nebo míst, která slouží
k propojení s distribučními sítěmi, nebo 
případů, kdy omezení týkající se kvality 
plynu obousměrný tok znemožňují Úrovně 
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obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

kapacity obousměrného toku se dosáhne 
nákladově účinným způsobem a musí být 
zohledněna alespoň kapacita požadovaná 
pro splnění standardu pro dodávky 
stanoveného v článku 7. V rámci 
uvedeného dvouletého období přizpůsobí 
provozovatel přepravní soustavy fungování 
přepravní soustavy jako celku, aby byly 
možné obousměrné toky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Investice do obousměrných toků v některých případech nezlepší zabezpečení dodávek nebo 
mohou být nepřiměřené. Lepší zabezpečení dodávek by proto mělo být nezbytnou podmínkou 
pro uskutečnění investic do přepravní infrastruktury. Posouzení rizik v této souvislosti zajistí, 
aby ustanovení o standardech pro infrastrukturu nevedla k uskutečnění investic, které by 
překročily rozumnou a hospodářsky vhodnou úroveň. 

Pozměňovací návrh 270
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, 
kromě případů, kdy na žádost příslušného 
orgánu Komise rozhodne, že doplnění 
kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
soustavy fungování přepravní soustavy 

5. Na základě analýzy nákladů a přínosů 
provozovatelé přepravní soustavy umožní, 
aby do tří let od vstupu tohoto nařízení
v platnost byla permanentní fyzická 
kapacita využita pro přepravu plynu oběma 
směry ve všech propojeních, kromě 
případů, kdy na žádost příslušného orgánu 
Komise rozhodne, že doplnění kapacity
o obousměrný tok by nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný členský 
stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, 
změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého 
období přizpůsobí provozovatel přepravní 
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jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

soustavy fungování přepravní soustavy 
jako celku, aby byly možné obousměrné 
toky plynu.

Or. xm

Odůvodnění

Navrhované dvouleté období, které bude zahájeno vstupem tohoto nařízení v platnost a které 
umožní permanentní fyzickou kapacitu v obou směrech, je dosti krátké. V souvislosti se 
stávající infrastrukturou by navíc každý členský stát měl vypracovat analýzu nákladů
a přínosů pro investice umožňující zpětný tok. Výsledky těchto studií by měly být 
projednávány zúčastněnými stranami, aby mohlo být dosaženo dohody o mechanismu 
rozložení nákladů.

Pozměňovací návrh 271
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Příslušný orgán může požádat Komisi, 
aby vydala rozhodnutí o tom, že se 
na konkrétní propojení nebude vztahovat 
povinnost obousměrného toku podle 
odstavce 5. Komise tuto výjimku udělí
v případě, kdy by doplnění kapacity
o obousměrný tok výrazně nezlepšilo 
zabezpečení dodávek pro žádný příslušný 
členský stát, nebo v případě, že investiční 
náklady významně převyšují případné 
výhody pro zabezpečení dodávek
v některém z těchto členských států. 
Komise bude věnovat maximální 
pozornost výsledkům posouzení rizik 
vypracovaného příslušným orgánem podle 
čl. 8 odst. 1. Tato rozhodnutí lze 
přezkoumat, změní-li se okolnosti.

Or. en

Odůvodnění

Investice do obousměrných toků v některých případech nezlepší zabezpečení dodávek nebo 
mohou být nepřiměřené. Lepší zabezpečení dodávek by proto mělo být nezbytnou podmínkou 
pro uskutečnění investic do přepravní infrastruktury. Posouzení rizik v této souvislosti zajistí, 
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aby ustanovení o standardech pro infrastrukturu nevedla k uskutečnění investic, které by 
překročily rozumnou a hospodářsky vhodnou úroveň. 

Pozměňovací návrh 272
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud Komise na žádost příslušného 
orgánu rozhodne, že by doplnění kapacity
o obousměrný tok nezlepšilo zabezpečení 
dodávek pro žádný příslušný členský stát 
nebo že investiční náklady významně 
převyšují případné výhody pro 
zabezpečení dodávek v některém
z členských států, povinnost umožnit, aby 
permanentní fyzická kapacita 
přepravovala plyn v obou směrech, se 
neuplatní. Komise bude věnovat 
maximální pozornost výsledkům 
posouzení rizik vypracovaného příslušným 
orgánem podle čl. 8 odst. 1. Tato 
rozhodnutí lze přezkoumat, změní-li se 
okolnosti.

Or. en

Odůvodnění

Investice do obousměrných toků v některých případech nezlepší zabezpečení dodávek nebo 
mohou být nepřiměřené. Lepší zabezpečení dodávek by proto mělo být nezbytnou podmínkou 
pro uskutečnění investic do přepravní infrastruktury. Posouzení rizik v této souvislosti zajistí, 
aby ustanovení o standardech pro infrastrukturu nevedla k uskutečnění investic, které by 
překročily rozumnou a hospodářsky vhodnou úroveň. 
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Pozměňovací návrh 273
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise dohlédne na budování 
infrastruktury, která významně přispěje
k zabezpečení dodávek. Každé 
neopodstatněné zpoždění bude řešit 
přijetím nezbytných opatření.

Or. es

Odůvodnění

Přednostně by měla být budována zařízení, která významně přispějí k zabezpečení dodávek,
a zařízení, která jsou nutná ke splnění 10% podílu propojení. Na jejich budování musí 
dohlížet EK, která v případě neopodstatněných zpoždění přijme vhodná opatření. 

Pozměňovací návrh 274
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby se u každé 
nové přepravní infrastruktury zabezpečily 
dodávky prostřednictvím dostatečného 
počtu vstupních a výstupních bodů,
a přispělo se tak k rozvoji řádně propojené 
infrastruktury. 

6. Členské státy zajistí, aby u jejich vstupní 
kapacity a přepravních sítí bylo možno 
regulovat průtok plynu v daném státě
v případě jakéhokoli narušení 
infrastruktury pro dodávky plynu, čímž by 
se odstranily vnitřní překážky, a přispělo 
by se tak k rozvoji řádně propojené 
infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zabezpečení dodávek by mělo být možné nejen zajistit nezbytný objem plynu
k uspokojení celkové poptávky v oblasti výpočtu pomocí zbývající infrastruktury, ale také 
uspokojit tuto poptávku změnou vnitřního průtoku sítě daného státu, podle toho, který vstupní 
bod je narušen. 
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Pozměňovací návrh 275
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
směrnice […/…ES] zohlední náklady na 
splnění standardu N-1 a náklady na to, 
aby byla permanentní fyzická kapacita 
využita pro přepravu plynu oběma směry. 
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členské státu, rozhodnou o rozložení 
nákladů společně vnitrostátní regulační 
orgány všech dotčených členských států. 
Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
…/….

7. Vnitrostátní regulační orgány zavedou 
vhodné pobídky a při schvalování sazeb
nebo metodik podle čl. 41 odst. 8 směrnice
2009/73/ES zahrnou veškeré náklady na 
účinné splnění standardu pro 
infrastrukturu a náklady na ekonomické 
využití permanentní fyzické kapacity pro 
přepravu plynu oběma směry a vyjmou 
tyto náklady z ukazatelů účinnosti.
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členském státu nebo v jednom členském 
státu výhradně ve prospěch jiných 
členských států, rozhodnou o rozložení 
nákladů společně vnitrostátní regulační 
orgány všech dotčených členských států. 
Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
715/2009.

Or. en

Odůvodnění

Navržené nařízení dostatečně neřeší důležitou otázku společného rozhodovacího procesu
v případě investic, financování investic a krytí nákladů provozovatelů infrastruktury. Ačkoli se 
body odůvodnění (10) a (11) a čl. 6 odst. 7 těmito otázkami zabývají, jsou příliš vágní a místo 
konkrétních řešení předkládají spíše informace o záměrech. 

Pozměňovací návrh 276
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
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směrnice […/…ES] zohlední náklady na 
splnění standardu N-1 a náklady na to, aby 
byla permanentní fyzická kapacita využita 
pro přepravu plynu oběma směry. 
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členské státu, rozhodnou o rozložení 
nákladů společně vnitrostátní regulační 
orgány všech dotčených členských států. 
Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
…/….

směrnice […/…ES] zohlední náklady na 
splnění standardu N-1 a náklady na to, aby 
byla permanentní fyzická kapacita využita 
pro přepravu plynu oběma směry. 
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členském státu, rozhodnou o rozložení 
nákladů společně vnitrostátní regulační 
orgány všech dotčených členských států 
předtím, než je přijato jakékoli rozhodnutí
o investici. Totéž platí v případě, kdy 
náklady vynaložené v jednom členském 
státu přispívají k lepšímu zabezpečení 
dodávek v jednom nebo více jiných 
členských státech. Jakékoli takové 
rozhodnutí o investici, jež souvisí
s náklady a jejich rozdělením, schvalují 
všechny dotčené vnitrostátní regulační 
orgány. Zohlední se prospěch, jaký má 
každý členský stát z dané investice do 
infrastruktury, pokud jde o zabezpečení 
dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
směrnice […/…ES] zohlední náklady na 
splnění standardu N-1 a náklady na to, aby 
byla permanentní fyzická kapacita využita 
pro přepravu plynu oběma směry. 
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členské státu, rozhodnou o rozložení 
nákladů společně vnitrostátní regulační 
orgány všech dotčených členských států. 
Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
…/….

7. Vnitrostátní regulační orgány zavedou 
vhodné pobídky a při schvalování sazeb 
nebo metodik podle čl. 41 odst. 8 směrnice 
2009/73/ES zohlední náklady na splnění 
standardu N-1 a náklady na to, aby byla 
permanentní fyzická kapacita využita pro 
přepravu plynu oběma směry. Vzniknou-li 
náklady ve víc než jednom členském státu 
nebo v jednom členském státu ve prospěch 
jiných členských států, rozhodnou
o rozložení nákladů společně vnitrostátní 
regulační orgány všech dotčených 
členských států předtím, než je přijato 
jakékoli rozhodnutí o investici. Jakékoli 
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takové rozhodnutí o investici, jež souvisí
s náklady a jejich rozdělením mezi 
všechny dotčené vnitrostátní regulační 
orgány, podléhá schválení vnitrostátního 
regulačního orgánu, jenž současně 
potvrdí provedení náhrady. Při
rozdělování nákladů mezi členské státy se 
zohlední prospěch, jaký má určitý členský 
stát z dané investice, pokud jde
o zabezpečení dodávek. Použije se čl. 8 
odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
směrnice […/…ES] zohlední náklady na 
splnění standardu N-1 a náklady na to, 
aby byla permanentní fyzická kapacita 
využita pro přepravu plynu oběma směry. 
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členské státu, rozhodnou o rozložení 
nákladů společně vnitrostátní regulační 
orgány všech dotčených členských států. 
Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
…/….

7. Vnitrostátní regulační orgány zohlední 
účinně vynaložené náklady spojené
s opatřeními, jež byla přijata na základě 
tohoto nařízení. V případě investic, které 
zasáhnou víc než jeden členský stát, 
rozhodnou o rozložení účinně 
vynaložených nákladů v jednom nebo více 
členských státech společně vnitrostátní 
regulační orgány všech dotčených 
členských států. Použije se čl. 8 odst. 1 
nařízení (ES) č. 715/2009.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech může nařízení významně zvýšit potřeby investic do nových 
kapacit, které povedou k vysokým nákladům a významně ovlivní ceny plynu pro konečné 
odběratele. V případě regionálního přístupu návrh nařízení navíc jasně nestanoví, jakým 
způsobem by se měla v regulačním rámci řešit otázka rozložení nákladů u regionálních 
investic. 
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Pozměňovací návrh 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
směrnice […/…ES] zohlední náklady na 
splnění standardu N-1 a náklady na to, 
aby byla permanentní fyzická kapacita 
využita pro přepravu plynu oběma směry. 
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členské státu, rozhodnou o rozložení 
nákladů společně vnitrostátní regulační 
orgány všech dotčených členských států. 
Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
…/….

7. Vnitrostátní regulační orgány zohlední 
účinně vynaložené náklady spojené
s opatřeními, jež byla přijata na základě 
tohoto nařízení. V případě investic, které 
zasáhnou víc než jeden členský stát, 
rozhodnou o rozložení účinně 
vynaložených nákladů v jednom nebo více 
členských státech společně vnitrostátní 
regulační orgány všech dotčených 
členských států. Použije se čl. 8 odst. 1 
nařízení (ES) č. 715/2009.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech může nařízení významně zvýšit potřeby investic do nových 
kapacit, které povedou k vysokým nákladům a významně ovlivní ceny plynu pro konečné 
odběratele. V případě regionálního přístupu návrh nařízení navíc jasně nestanoví, jakým 
způsobem by se měla v regulačním rámci řešit otázka rozložení nákladů u regionálních 
investic.

Pozměňovací návrh 280
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
směrnice […/…ES] zohlední náklady na 
splnění standardu N-1 a náklady na to, aby 
byla permanentní fyzická kapacita využita 
pro přepravu plynu oběma směry. 
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členské státu, rozhodnou o rozložení 

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES náležitě zohlední 
náklady na splnění standardu N-1
a náklady na to, aby byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry, a to transparentním
a podrobným způsobem, odrážejícím 
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nákladů společně vnitrostátní regulační 
orgány všech dotčených členských států. 
Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
…/….

vzniklé náklady jasným
a identifikovatelným způsobem. 
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členském státu, rozhodnou o rozložení 
nákladů společně Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů
a vnitrostátní regulační orgány všech 
dotčených členských států. Použije se čl. 8 
odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009.

Or. en

Odůvodnění

Náklady vzniklé v souvislosti s uplatňováním standardů týkajících se zabezpečení dodávek
a infrastruktury jsou zahrnuty do vnitrostátních a přeshraničních sazeb, a to co 
nejtransparentnějším a nejčitelnějším způsobem. Náklady by měly být spravedlivě rozloženy 
mezi systémy provádějící tato opatření a systémy, které z nich mají prospěch.

Pozměňovací návrh 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
směrnice […/…ES] zohlední náklady na 
splnění standardu N-1 a náklady na to, aby 
byla permanentní fyzická kapacita využita 
pro přepravu plynu oběma směry. 
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členské státu, rozhodnou o rozložení 
nákladů společně vnitrostátní regulační 
orgány všech dotčených členských států. 
Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
…/….

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES náležitě zohlední 
náklady na splnění standardu N-1
a náklady na to, aby byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry, a to transparentním
a podrobným způsobem, odrážejícím 
vzniklé náklady jasným
a identifikovatelným způsobem. 
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členském státu, rozhodnou o rozložení 
nákladů společně Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů
a vnitrostátní regulační orgány všech 
dotčených členských států. Použije se čl. 8 
odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009.

Or. en
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Odůvodnění

Náklady vzniklé v souvislosti s uplatňováním standardů týkajících se zabezpečení dodávek
a infrastruktury jsou zahrnuty do vnitrostátních a přeshraničních sazeb, a to co 
nejtransparentnějším a nejčitelnějším způsobem. Náklady by měly být spravedlivě rozloženy 
mezi systémy provádějící tato opatření a systémy, které z nich mají prospěch.

Pozměňovací návrh 282
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
směrnice […/…ES] zohlední náklady na 
splnění standardu N-1 a náklady na to, aby 
byla permanentní fyzická kapacita využita 
pro přepravu plynu oběma směry. 
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členské státu, rozhodnou o rozložení 
nákladů společně vnitrostátní regulační 
orgány všech dotčených členských států. 
Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
…/….

7. Vnitrostátní regulační orgány při 
schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 
směrnice 2009/73/ES zohlední náklady na 
splnění ukazatele N-1 a náklady na to, aby 
byla permanentní fyzická kapacita využita 
pro přepravu plynu oběma směry. 
Vzniknou-li náklady ve víc než jednom 
členském státu, rozhodnou o rozložení 
nákladů v jednom nebo více členských 
státech společně vnitrostátní regulační 
orgány všech dotčených členských států. 
Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
715/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Algirdas Saudargas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Finanční nástroje Unie jsou využívány
s cílem zajistit praktický účinek cílů 
standardů v oblasti infrastruktury, aniž by 
tím však byla nahrazena vnitrostátní 
opatření. Komise navrhne vhodné 
finanční nástroje pro financování 
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propojení, která postrádají finanční 
životaschopnost, ale která jednoznačně 
přispívají k zabezpečení dodávek plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Příslušný orgán při provádění posouzení 
rizik a dopadů stanoveného v článku 8 
používá společnou metodiku, v níž jsou 
zahrnuty tyto ukazatele pro dodávky plynu 
chráněným odběratelům členského státu:

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

a) dodávky v případě mimořádně nízkých 
průměrných teplot v průběhu 
sedmidenního období, ke kterým podle 
statistik dochází každých dvacet let, a

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

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

Or. en

Odůvodnění

Referenční období by nemělo být delší, než je požadováno, a mělo by se stanovit na kratší,
třicetidenní období, aby se zamezilo neúměrným nákladům pro odběratele a omezování 
konkurenceschopnosti zemního plynu jako nízkouhlíkového paliva. Toto období je dostatečně 
dlouhé na to, aby bylo možné obnovit zásoby plynu nebo přijmout dodatečná opatření jako 
zpětné toky. Nařízení by se mělo místo stanovování povinných standardů EU zaměřit na 
požadavek, aby členské státy důkladně posoudily rizika a dopady.



AM\801978CS.doc 55/88 PE438.231v01-00

CS

Pozměňovací návrh 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Příslušný orgán při provádění posouzení 
rizik a dopadů stanoveného v článku 8 
používá společnou metodiku, v níž jsou 
zahrnuty tyto ukazatele pro dodávky plynu 
chráněným odběratelům členského státu:

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

a) dodávky v případě mimořádně nízkých 
průměrných teplot v průběhu 
sedmidenního období, ke kterým podle 
statistik dochází každých dvacet let, a

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

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

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. 
Navrhovaný přístup by mohl konečně vytvořit podmínky pro využití normativnějšího přístupu 
založeného na závazných minimálních standardech pro zabezpečení dodávek, a to za 
předpokladu, že budou založeny na řádném posouzení dopadu, povedou k vyváženým 
opatřením, která budou z technického a hospodářského hlediska proveditelná, a zachovají 
nezbytnou volnost umožňující zohlednit vnitrostátní a/nebo regionální zvláštnosti. 
Pozměňovací návrh 286
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Příslušný orgán při provádění posouzení 
rizik a dopadů stanoveného v článku 8 
používá společnou metodiku, v níž jsou 
zahrnuty tyto ukazatele pro dodávky plynu
chráněným odběratelům členského státu:
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a) mimořádně nízkých teplot v průběhu 
sedmidenního období poptávkových 
špiček, ke kterým podle statistik dochází 
každých dvacet let a

a) dodávky v případě mimořádně nízkých 
průměrných teplot v průběhu 
sedmidenního období, ke kterým podle 
statistik dochází každých dvacet let, a

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

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

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. 
Navrhovaný přístup by mohl konečně vytvořit podmínky pro využití normativnějšího přístupu 
založeného na závazných minimálních standardech pro zabezpečení dodávek, a to za 
předpokladu, že budou založeny na řádném posouzení dopadu, povedou k vyváženým 
opatřením, která budou z technického a hospodářského hlediska proveditelná, a zachovají 
nezbytnou volnost umožňující zohlednit vnitrostátní a/nebo regionální zvláštnosti. 

Pozměňovací návrh 287
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Příslušný orgán při provádění posouzení 
rizik a dopadů stanoveného v článku 8 
používá společnou metodiku, v níž jsou 
zahrnuty tyto ukazatele pro dodávky plynu
chráněným odběratelům členského státu:

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

a) dodávky v případě mimořádně nízkých 
průměrných teplot v průběhu 
sedmidenního období, ke kterým podle 
statistik dochází každých dvacet let, a

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

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

Odůvodnění

Zatím nejdelší krize trvala přibližně dva týdny. Vzhledem k neexistenci vhodného posouzení 
nákladů a přínosů pro trh by v nařízení mělo být stanoveno kratší, třicetidenní období, aby se 
zamezilo neúměrným nákladům pro odběratele a omezování konkurenceschopnosti zemního 
plynu jako nízkouhlíkového paliva. V období posledních přibližně 40 let, které uplynuly od 
vybudování rozsáhlé infrastruktury pro přepravu zemního plynu do Evropy, trvalo jediné 
vážnější přerušení dodávek 13 dnů. 

Pozměňovací návrh 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Příslušný orgán při provádění posouzení 
rizik a dopadů stanoveného v článku 8 
používá společnou metodiku, v níž jsou 
zahrnuty tyto ukazatele pro dodávky plynu
chráněným odběratelům členského státu:

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

a) dodávky v případě mimořádně nízkých 
průměrných teplot v průběhu 
sedmidenního období, ke kterým podle 
statistik dochází každých dvacet let, a

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zatím nejdelší krize trvala přibližně dva týdny. Vzhledem k neexistenci vhodného posouzení 
nákladů a přínosů pro trh by v nařízení mělo být stanoveno kratší, třicetidenní období, aby se 
zamezilo neúměrným nákladům pro odběratele a omezování konkurenceschopnosti zemního 
plynu jako nízkouhlíkového paliva. V období posledních přibližně 40 let, které uplynuly od 
vybudování rozsáhlé infrastruktury pro přepravu zemního plynu do Evropy, trvalo jediné 
vážnější přerušení dodávek 13 dnů. 
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Pozměňovací návrh 289
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Prvořadým úkolem dodavatelských podniků by mělo být zajištění standardů pro dodávky. 
Období, na které se má vztahovat standard pro dodávky, by nemělo být delší, než je nezbytně 
nutné, aby se zamezilo neúměrným nákladům pro odběratele a omezování 
konkurenceschopnosti zemního plynu jako nízkouhlíkového paliva. V posledních 40 letech 
trvalo jediné vážnější přerušení dodávek 13 dnů. Třicetidenní období se jeví dostatečně 
dlouhým na to, aby bylo možné obnovit zásoby plynu nebo přijmout dodatečná opatření jako 
zajištění zásob pomocí zpětných toků.

Pozměňovací návrh 290
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy nebo dotčené plynárenské 
podniky přijmou opatření pro zajištění 
dodávek plynu chráněným odběratelům 
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členského státu v případě:

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit tuto záležitost v souladu s víceúrovňovým 
přístupem vycházejícím zdola nahoru (1. odvětví, 2. členské státy, 3. orgány regionální 
spolupráce, 4. EU jako poslední instance, v případech, jež si vyžádá stav nouze). 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 291
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Dodržování standardů pro dodávky by mělo být úkolem dodavatelských podniků. Vzhledem
k tomu, že další náklady spojené se standardy pro dodávky by pravděpodobně zvýšily náklady 
odběratelů, nemělo by období, na které se má standard vztahovat, být delší, než je nutné, aby 
se zabránilo zvyšování cen plynu.

Pozměňovací návrh 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v průběhu sedmidenního období, ke kterým 
podle statistik dochází každých dvacet let,
a

Or. en

Odůvodnění

Zatím nejdelší krize trvala přibližně dva týdny. Vzhledem k neexistenci vhodného posouzení 
nákladů a přínosů pro trh by v nařízení mělo být stanoveno kratší, třicetidenní období, aby se 
zamezilo neúměrným nákladům pro odběratele a omezování konkurenceschopnosti zemního 
plynu jako nízkouhlíkového paliva. V období posledních přibližně 40 let, které uplynuly od 
vybudování rozsáhlé infrastruktury pro přepravu zemního plynu do Evropy, trvalo jediné 
vážnější přerušení dodávek 13 dnů. 

Pozměňovací návrh 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) dodávek při mimořádně nízkých 
průměrných teplotách v průběhu 
sedmidenního období, ke kterým podle 
statistik dochází každých dvacet let, a

Or. en

Odůvodnění

Zatím nejdelší krize trvala přibližně dva týdny. Vzhledem k neexistenci vhodného posouzení 
nákladů a přínosů pro trh by v nařízení mělo být stanoveno kratší, třicetidenní období, aby se 
zamezilo neúměrným nákladům pro odběratele a omezování konkurenceschopnosti zemního 
plynu jako nízkouhlíkového paliva. V období posledních přibližně 40 let, které uplynuly od 
vybudování rozsáhlé infrastruktury pro přepravu zemního plynu do Evropy, trvalo jediné 
vážnější přerušení dodávek 13 dnů. 

Pozměňovací návrh 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) období výjimečně vysoké poptávky po 
plynu v průběhu nejchladnějších období, 

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

nejchladnějších období, ke kterým dochází 
podle statistik každých dvacet let.

Or. en

Odůvodnění

Zatím nejdelší krize trvala přibližně dva týdny. Vzhledem k neexistenci vhodného posouzení 
nákladů a přínosů pro trh by v nařízení mělo být stanoveno kratší, třicetidenní období, aby se 
zamezilo neúměrným nákladům pro odběratele a omezování konkurenceschopnosti zemního 
plynu jako nízkouhlíkového paliva. V období posledních přibližně 40 let, které uplynuly od 
vybudování rozsáhlé infrastruktury pro přepravu zemního plynu do Evropy, trvalo jediné 
vážnější přerušení dodávek 13 dnů. 

Pozměňovací návrh 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zatím nejdelší krize trvala přibližně dva týdny. Vzhledem k neexistenci vhodného posouzení 
nákladů a přínosů pro trh by v nařízení mělo být stanoveno kratší, třicetidenní období, aby se 
zamezilo neúměrným nákladům pro odběratele a omezování konkurenceschopnosti zemního 
plynu jako nízkouhlíkového paliva. V období posledních přibližně 40 let, které uplynuly od 
vybudování rozsáhlé infrastruktury pro přepravu zemního plynu do Evropy, trvalo jediné 
vážnější přerušení dodávek 13 dnů. 
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Pozměňovací návrh 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Ve stavu nouze podle čl. 9 odst. 2 
příslušný orgán ve spolupráci
s plynárenskými podniky přijme rovněž
opatření pro zajištění přednostních
dodávek plynu chráněným odběratelům na 
období třiceti dnů. Dodávky chráněným 
odběratelům jsou zachovávány co nejdéle.

Or. en

Odůvodnění

Navržený čl. 7 odst. 2 stanoví pro příslušný orgán povinnost zajistit dodávky plynu 
chráněným odběratelům na období šedesáti dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu
v průběhu nejchladnějšího období, ke kterému dochází podle statistik každých dvacet let, a to
i v případě stavu nouze. Takovéto ustanovení by mohlo zavést povinnost, jejíž plnění by bylo 
velmi obtížné nebo která by představovala vysoké náklady pro společnosti, zejména kdyby 
kategorie chráněných odběratelů nebyla omezena na domácí odběratele. To by mohlo vést ke 
zvýšeným cenám za plyn pro odběratele.

Pozměňovací návrh 297
Patrizia Toia

Návrh nařízení
čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Ve stavu nouze podle čl. 9 odst. 2 
příslušný orgán ve spolupráci
s plynárenskými podniky zajistí 
přednostní dodávky plynu chráněným 
odběratelům. Dodávky chráněným 
odběratelům jsou zachovávány co nejdéle.

Or. en
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Odůvodnění

Navržený čl. 7 odst. 2 stanoví pro příslušný orgán povinnost přijmout opatření pro zajištění 
dodávek plynu chráněným odběratelům na období šedesáti dnů výjimečně vysoké poptávky po 
plynu v průběhu nejchladnějšího období, ke kterému dochází podle statistik každých dvacet 
let, a to i v případě stavu nouze. Takovéto ustanovení by mohlo zavést povinnost, jejíž plnění 
by bylo velmi obtížné nebo která by představovala vysoké náklady pro společnosti, zejména 
kdyby kategorie chráněných odběratelů nebyla omezena na domácí odběratele. To by mohlo 
vést ke zvýšeným cenám za plyn pro odběratele.

Pozměňovací návrh 298
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Dodržování standardů pro dodávky by mělo být úkolem dodavatelských podniků a příslušných 
orgánů.

Pozměňovací návrh 299
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán přijme opatření pro 
zajištění dodávek plynu chráněným 
odběratelům na období šedesáti dnů rovněž 

2. Členské státy nebo dotčené plynárenské 
podniky přijmou opatření pro zajištění 
dodávek plynu chráněným odběratelům na 
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ve stavu nouze podle čl. 9 odst. 2. 
Příslušný orgán usiluje o to, aby dodávky 
chráněným odběratelům zůstaly zachovány 
co nejdéle. 

období šedesáti dnů rovněž ve stavu nouze 
podle čl. 9 odst. 2. Členský stát usiluje
o to, aby dodávky chráněným odběratelům 
zůstaly zachovány co nejdéle.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit tuto záležitost v souladu s vícefázovým 
přístupem vycházejícím zdola nahoru (1. odvětví, 2. členské státy, 3. orgány regionální 
spolupráce, 4. EU jako poslední instance, v případech, jež si vyžádá stav nouze). 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 300
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povinnosti uložené plynárenským 
podnikům ke splnění standardu pro 
dodávky podle odstavce 1 a 2 jsou 
nediskriminující a nejsou pro subjekty 
vstupující na trh a malé podniky 
neúměrnou zátěží. 

vypouští se

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 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povinnosti uložené plynárenským 
podnikům ke splnění standardu pro 
dodávky podle odstavce 1 a 2 jsou 
nediskriminující a nejsou pro subjekty 
vstupující na trh a malé podniky 
neúměrnou zátěží. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 302
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povinnosti uložené plynárenským 
podnikům ke splnění standardu pro 
dodávky podle odstavce 1 a 2 jsou 
nediskriminující a nejsou pro subjekty 
vstupující na trh a malé podniky 
neúměrnou zátěží. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán umožní plynárenským 4. Příslušné orgány mohou vypočítat tyto 
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podnikům splnit tato kritéria na regionální 
úrovni či na úrovni Společenství a nebude 
požadovat splnění uvedených standardů 
pouze na základě infrastruktury umístěné
na jeho území.

ukazatele na regionální úrovni či na úrovni 
Unie a nemají povinnost je vypočítávat
pouze v rámci svého území.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán umožní plynárenským 
podnikům splnit tato kritéria na regionální 
úrovni či na úrovni Společenství a nebude 
požadovat splnění uvedených standardů 
pouze na základě infrastruktury umístěné
na jeho území.

4. Příslušné orgány mohou vypočítat tyto 
ukazatele na regionální úrovni či na úrovni 
Unie a nemají povinnost je vypočítávat
pouze v rámci svého území.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán umožní plynárenským 
podnikům splnit tato kritéria na regionální 
úrovni či na úrovni Společenství a nebude 
požadovat splnění uvedených standardů 
pouze na základě infrastruktury umístěné
na jeho území.

4. Příslušné orgány mohou vypočítat tyto 
ukazatele na regionální úrovni či na úrovni 
Unie a nemají povinnost vypočítávat
uvedené standardy pouze v rámci svého
území.

Or. en
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Pozměňovací návrh 306
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán umožní plynárenským 
podnikům splnit tato kritéria na regionální 
úrovni či na úrovni Společenství a nebude 
požadovat splnění uvedených standardů 
pouze na základě infrastruktury umístěné
na jeho území.

4. Příslušné orgány mohou vypočítat tyto 
ukazatele na regionální úrovni či na úrovni 
Unie a nemají povinnost je vypočítávat 
pouze v rámci svého území.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán umožní plynárenským 
podnikům splnit tato kritéria na regionální 
úrovni či na úrovni Společenství a nebude 
požadovat splnění uvedených standardů 
pouze na základě infrastruktury umístěné 
na jeho území.

4. Příslušný orgán umožní plynárenským 
podnikům splnit tato kritéria na regionální 
úrovni, vnitrostátní úrovni či na úrovni 
Unie a nebude požadovat splnění 
uvedených standardů pouze na základě 
infrastruktury umístěné na jeho území.

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán umožní plynárenským 4. Příslušný orgán umožní plynárenským 
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podnikům splnit tato kritéria na regionální 
úrovni či na úrovni Společenství a nebude 
požadovat splnění uvedených standardů 
pouze na základě infrastruktury umístěné 
na jeho území.

podnikům splnit tato kritéria na 
vnitrostátní úrovni, regionální úrovni či na 
úrovni Společenství a nebude požadovat 
splnění uvedených standardů pouze na
základě infrastruktury umístěné na jeho 
území.

Or. el

Odůvodnění

Příslušný orgán by měl vyhodnotit a zveřejnit standardy pro zabezpečení dodávek nejen
z hlediska úrovně regionální či úrovně EU, ale také z hlediska úrovně vnitrostátní, a to 
vzhledem k různým geopolitickým vlastnostem a diverzifikaci trhu s plynem v každém 
členském státu.

Pozměňovací návrh 309
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Příslušný orgán zajistí, aby podmínky 
pro dodávky chráněným odběratelům byly 
stanoveny, aniž by bylo dotčeno řádné 
fungování vnitřního trhu s plynem nebo 
snížena ochrana hospodářských zájmů 
odběratelů a za cenu zohledňující reálnou
komerční hodnotu dané komodity.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán zajistí, aby podmínky 
pro dodávky chráněným odběratelům byly 
stanoveny, aniž by bylo dotčeno řádné 

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

fungování vnitřního trhu s plynem a za 
cenu zohledňující tržní hodnotu dané 
komodity. V krizových situacích však 
mohou členské státy přijmout opatření, 
jimiž zabrání nadměrnému nárůstu cen 
plynu pro chráněné odběratele.

Or. ro

Odůvodnění

V souladu s čl. 153 odst. 2 Smlouvy o ES je nutno přijímat opatření na ochranu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 311
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Odběratelům, na něž se nevztahuje 
standard pro dodávky stanovený v tomto 
článku, přísluší v rámci liberalizovaného 
trhu odpovídající náhrada v případě 
jakýchkoli ztrát způsobených přerušením 

dodávek plynu. 

Or. en

Odůvodnění

V rámci tohoto nařízení nepatří velkokapacitní odběratelé do skupiny chráněných odběratelů, 
jsou tedy více vystaveni nebezpečí, že jejich dodávky plynu budou přerušeny jako jedny
z prvních. Je proto třeba zajistit, aby jim v případě ztrát byla v rámci liberalizovaného trhu 
přiznána odpovídající náhrada.
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Pozměňovací návrh 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý příslušný orgán plně posoudí [do 
30. září 2010; 6 měsíců od vstupu
v platnost] rizika ovlivňující zabezpečení 
dodávek plynu ve svém členském státě:

1. Každý příslušný orgán vypracuje [do 30. 
března 2011;12 měsíců od vstupu
v platnost] posouzení rizik a dopadů, které 
se stane základem pro:

a) uplatněním standardů upřesněných
v článcích 6 a 7; 

a) vypracování rizikového profilu daného 
členského státu, přičemž se vezmou
v potaz všechny příslušné vnitrostátní
a regionální okolnosti;

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností;

b) vypracování plánu preventivních 
opatření daného členského státu; 

c) simulací různých scénářů výjimečně 
vysoké poptávky a narušení dodávek, jimiž 
je například porucha hlavních přepravních 
infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG
a narušení dodávek od dodavatelů
ze třetích zemí;

c) vypracování nouzového plánu daného 
členského státu.

d) určením interakce a korelací rizik
s ostatními členskými státy. 

Posouzení rizik a dopadů zahrnuje různé 
scénáře výjimečně vysoké poptávky 
a/nebo narušení dodávek, jimiž je
například porucha hlavních přepravních 
infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG
a narušení dodávek od producentů 
ze třetích zemí. Přihlíží se k interakci
a korelaci rizik s ostatními členskými 
státy.
Posouzení rizik a dopadů je založeno 
mimo jiné na ukazatelích stanovených
v čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 tohoto 
nařízení. Posouzení rizik a dopadů 
zohlední technickou proveditelnost
a hospodářskou analýzu nákladů
a přínosů pro trh. Tak by tomu mělo být 
zejména před jakýmkoli možným 
rozšířením na vnitrostátní úrovni, kterým 
by do kategorie chráněných odběratelů 
byli kromě domácností zahrnuti i další 
odběratelé.

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.

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 preventivní opatření a nouzové plány. Tyto plány by se měly stát 
předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost.

Pozměňovací návrh 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý příslušný orgán plně posoudí [do 
30. září 2010; 6 měsíců od vstupu
v platnost] rizika ovlivňující zabezpečení 
dodávek plynu ve svém členském státě:

1. Každý příslušný orgán vypracuje [do 30. 
března 2011;12 měsíců od vstupu
v platnost] posouzení rizik a dopadů, které 
se stane základem pro:

a) uplatněním standardů upřesněných
v článcích 6 a 7; 

a) vypracování rizikového profilu daného 
členského státu, přičemž se vezmou
v potaz všechny příslušné vnitrostátní
a regionální okolnosti;

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností;

b) vypracování plánu preventivních 
opatření daného členského státu;

c) simulací různých scénářů výjimečně 
vysoké poptávky a narušení dodávek, jimiž 
je například porucha hlavních přepravních 
infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG
a narušení dodávek od dodavatelů
ze třetích zemí;

c) vypracování nouzového plánu daného 
členského státu.

d) určením interakce a korelací rizik
s ostatními členskými státy. 

Posouzení rizik a dopadů zahrnuje různé 
scénáře výjimečně vysoké poptávky 
a/nebo narušení dodávek, jimiž je 
například porucha hlavních přepravních 
infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG
a narušení dodávek od producentů 
ze třetích zemí. Přihlíží se k interakci
a korelaci rizik s ostatními členskými 
státy.

Posouzení rizik a dopadů je založeno 
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mimo jiné na ukazatelích stanovených
v čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 tohoto 
nařízení. Posouzení rizik a dopadů 
zohlední technickou proveditelnost
a hospodářskou analýzu nákladů
a přínosů pro trh. Tak by tomu mělo být 
zejména před jakýmkoli možným 
rozšířením na vnitrostátní úrovni, kterým 
by do kategorie chráněných odběratelů 
byli kromě domácností zahrnuti i další 
odběratelé.

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.

Pozměňovací návrh 314
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý příslušný orgán plně posoudí [do 
30. září 2010; 6 měsíců od vstupu
v platnost] rizika ovlivňující zabezpečení 
dodávek plynu ve svém členském státě:

1. Každý příslušný orgán vypracuje [do
30. března 2011;12 měsíců od vstupu
v platnost] posouzení rizik a dopadů, 
které se stane základem pro:

a) uplatněním standardů upřesněných
v článcích 6 a 7; 

a) vypracování rizikového profilu daného 
členského státu, přičemž se vezmou
v potaz všechny příslušné vnitrostátní
a regionální okolnosti;

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností;

b) vypracování plánu preventivních 
opatření daného členského státu;

c) simulací různých scénářů výjimečně 
vysoké poptávky a narušení dodávek, jimiž 
je například porucha hlavních přepravních 
infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG
a narušení dodávek od dodavatelů

c) vypracování nouzového plánu daného 
členského státu.
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ze třetích zemí;
d) určením interakce a korelací rizik
s ostatními členskými státy. 

Posouzení rizik a dopadů zahrnuje různé 
scénáře výjimečně vysoké poptávky 
a/nebo narušení dodávek, jimiž je 
například porucha hlavních přepravních 
infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG
a narušení dodávek od producentů
ze třetích zemí. Přihlíží se k interakci
a korelaci rizik s ostatními členskými 
státy.

Posouzení rizik a dopadů je založeno 
mimo jiné na ukazatelích stanovených
v čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 tohoto 
nařízení. Posouzení rizik a dopadů 
zohlední technickou proveditelnost
a hospodářskou analýzu nákladů
a přínosů pro trh. Tak by tomu mělo být 
zejména před jakýmkoli možným 
rozšířením na vnitrostátní úrovni, kterým 
by do kategorie chráněných odběratelů 
byli kromě domácností zahrnuti i další 
odběratelé.

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 preventivní opatření a nouzové plány. Tyto plány by se měly stát 
předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost.

Pozměňovací návrh 315
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý příslušný orgán plně posoudí [do 
30. září 2010; 6 měsíců od vstupu
v platnost] rizika ovlivňující zabezpečení 

1. Každý příslušný orgán vypracuje [do 30. 
března 2011;12 měsíců od vstupu
v platnost] posouzení rizik a dopadů, které 
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dodávek plynu ve svém členském státě: se stane základem pro:
a) uplatněním standardů upřesněných
v článcích 6 a 7; 

a) vypracování rizikového profilu daného 
členského státu, přičemž se vezmou
v potaz všechny příslušné vnitrostátní
a regionální okolnosti; 

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností;

b) vypracování plánu preventivních 
opatření daného členského státu;

c) simulací různých scénářů výjimečně 
vysoké poptávky a narušení dodávek, jimiž 
je například porucha hlavních přepravních 
infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG
a narušení dodávek od dodavatelů
ze třetích zemí;

c) vypracování nouzového plánu daného 
členského státu. 

d) určením interakce a korelací rizik
s ostatními členskými státy. 

Posouzení rizik a dopadů zahrnuje různé 
scénáře výjimečně vysoké poptávky 
a/nebo narušení dodávek, jimiž je 
například porucha hlavních přepravních 
infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG
a narušení dodávek od producentů
ze třetích zemí. Přihlíží se k interakci
a korelaci rizik s ostatními členskými 
státy.

Posouzení rizik a dopadů je založeno 
mimo jiné na ukazatelích stanovených
v čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 tohoto 
nařízení. Posouzení rizik a dopadů 
zohlední technickou proveditelnost
a hospodářskou analýzu nákladů
a přínosů pro trh. Tak by tomu mělo být 
zejména před jakýmkoli možným 
rozšířením na vnitrostátní úrovni, kterým 
by do kategorie chráněných odběratelů 
byli kromě domácností zahrnuti i další 
odběratelé.

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 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý příslušný orgán plně posoudí [do 
30. září 2010; 6 měsíců od vstupu
v platnost] rizika ovlivňující zabezpečení 
dodávek plynu ve svém členském státě:

1. Komise a každý příslušný orgán plně 
posoudí [do 30. března 2011; 12 měsíců od 
vstupu v platnost] rizika ovlivňující 
zabezpečení dodávek plynu v EU a 
v daném členském státě: 

a) uplatněním standardů upřesněných
v článcích 6 a 7; 

a) uplatněním ukazatele upřesněného
v článcích 6 a 7;

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností;

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností;

c) simulací různých scénářů výjimečně 
vysoké poptávky a narušení dodávek, jimiž 
je například porucha hlavních přepravních 
infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG
a narušení dodávek od dodavatelů 
ze třetích zemí;

c) simulací různých scénářů výjimečně 
vysoké poptávky a narušení dodávek, jimiž 
je například porucha hlavních přepravních 
infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG
a narušení dodávek od dodavatelů 
ze třetích zemí;

d) určením interakce a korelací rizik
s ostatními členskými státy. 

d) určením interakce a korelací rizik
s ostatními členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

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 preventivní opatření a nouzové plány. Tyto plány by se měly stát 
předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost. Podobné plány by mohly být 
vypracovány i na regionální úrovni.
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Pozměňovací návrh 317
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý příslušný orgán plně posoudí [do 
30. září 2010; 6 měsíců od vstupu
v platnost] rizika ovlivňující zabezpečení 
dodávek plynu ve svém členském státě:

1. Každý příslušný orgán plně posoudí [do 
30. září 2010; 6 měsíců od vstupu
v platnost] rizika ovlivňující zabezpečení 
dodávek plynu ve svém členském státě
a dopady navržených opatření, a to na 
základě posouzení rizik a dopadů:

a) uplatněním standardů upřesněných
v článcích 6 a 7; 

a) uplatněním standardů upřesněných
v článcích 6 a 7;

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností;

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

c) simulací různých scénářů výjimečně 
vysoké poptávky a narušení dodávek, jimiž 
je například porucha hlavních přepravních 
infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG
a narušení dodávek od dodavatelů 
ze třetích zemí;

c) simulací různých scénářů výjimečně 
vysoké poptávky a narušení dodávek, jimiž 
je například porucha hlavních přepravních 
infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG
a narušení dodávek od dodavatelů 
ze třetích zemí;

d) určením interakce a korelací rizik
s ostatními členskými státy. 

d) určením interakce a korelací rizik
s ostatními členskými státy;

da) zohledněním technické proveditelnosti
a ekonomické analýzy všech nákladů
a přínosů navržených opatření.

Or. en

Odůvodnění

Stanoví-li navrhované nařízení členským státům přísné povinnosti, pokud jde o infrastrukturu,
vyžádá si to pravděpodobně obrovské investice do nových kapacit a zpětného toku, což by 
představovalo značné náklady, které by se negativně odrazily na cenách plynu pro konečné 
odběratele. Je nezbytné důkladně posoudit navrhovaná opatření, aby se zamezilo tomu, že 
nové kapacity zůstanou nevyužity a budou představovat nenávratné výdaje, jež povedou ke 
zvýšení cen pro konečné odběratele.
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Pozměňovací návrh 318
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností; 

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností, 
tudíž včetně využití plynu na dálkové 
vytápění domácností a na výrobu elektřiny
a včetně průmyslových provozů, které jsou 
obzvláště citlivé na výkyvy v dodávkách;

Or. hu

Odůvodnění

V posouzení rizik je nutno přihlížet ke všem odvětvím, která jsou na přerušení dodávek plynu 
nebo jejich výkyvy obzvláště citlivá. Posouzení nesmí přehlížet prvořadou úlohu, kterou mají 
dodávky plynu, pokud jde o systémy dálkového vytápění a výrobu elektřiny.

Pozměňovací návrh 319
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností; 

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností, 
včetně zajištění dodávek elektřiny
a dálkového vytápění pro chráněné 
odběratele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 320
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností; 

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností, 
včetně využití plynu pro dodávky elektřiny
a dálkového vytápění pro chráněné 
odběratele;

Or. en

Odůvodnění

Protože se v několika členských státech plyn využívá jako hlavní palivo pro výrobu elektřiny
a tepla, měly by se při posouzení rizik zvážit také dodávky elektřiny a dálkové vytápění pro 
chráněné odběratele.

Pozměňovací návrh 321
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností; 

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností, 
včetně využití plynu pro dodávky elektřiny
a dálkového vytápění pro chráněné 
odběratele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 322
Arturs Krišjānis Kariņš

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností; 

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností, 
jakými jsou např. skladba zdrojů energie, 
spotřební vzorce, propojení s vnitřním 
trhem a otázky bezpečnosti;

Or. en

Odůvodnění

Okolnosti, které je třeba vzít v potaz, by zde měly být vysvětleny.

Pozměňovací návrh 323
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zjištěním veškerých důležitých 
událostí na vnitrostátní, regionální
a mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou v posouzení rizik 
na základě technické a hospodářské 
analýzy stanovit povinnosti dodávat plyn 
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odběratelům připojeným k distribuční síti, 
kteří nepatří mezi chráněné odběratele, 
jako jsou školy a nemocnice, za 
předpokladu, že tyto povinnosti neovlivní 
jejich kapacitu dodávek chráněným 
odběratelům v případě krize podle článku 
7. 
V případě, že v Unii nebo v jednotlivých 
regionech dojde k nouzové situaci, jsou za 
dodávky plynu těmto dodatečným 
odběratelům výhradně odpovědné 
příslušné členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který má být posouzen společně s pozměňovacími návrhy k článku 2 a 
k článku 5. Pojem „chránění odběratelé“ přímo souvisí s povinnostmi všech členských států, 
pokud jde o solidaritu. Pokud má členský stát kapacitu přijmout další opatření pro další 
odběratele, mělo by mu to být umožněno (viz pozměňovací návrhy k článku 2 a k článku 5), za 
předpokladu, že dodatečné povinnosti, které tímto vzniknou, jsou zohledněny v posouzení rizik
a že jsou za ně výhradně odpovědné příslušné členské státy.

Pozměňovací návrh 325
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na základě doporučení Komise podle 
čl. 4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 
4 mohou být povinnosti uvedené v tomto 
článku splněny na regionální úrovni.

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 preventivní opatření a nouzové plány. Tyto plány by se měly stát 
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předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost.

Pozměňovací návrh 326
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na základě doporučení Komise podle 
čl. 4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 
4 mohou být povinnosti uvedené v tomto 
článku splněny na regionální úrovni.

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 preventivní opatření a nouzové plány. Tyto plány by se měly stát 
předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost.

Pozměňovací návrh 327
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na základě doporučení Komise podle 
čl. 4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 
4 mohou být povinnosti uvedené v tomto 
článku splněny na regionální úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly vytvářeny povinné standardy EU, mělo by nařízení stanovit požadavek, 
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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 328
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na základě doporučení Komise podle 
čl. 4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 
4 mohou být povinnosti uvedené v tomto 
článku splněny na regionální úrovni.

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 329
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Plynárenské podniky, příslušné 
organizace zastupující zájmy domácností
a průmyslových odběratelů včetně 
příslušných výrobců elektřiny, členské 
státy a regulační orgán, není-li příslušným 
orgánem, spolupracují s příslušným 
orgánem a poskytnou veškeré nezbytné 
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informace pro posouzení rizik a dopadů. 
Při takovém poskytování informací jsou
u údajů, které mají z obchodního hlediska 
citlivou povahu, dodržovány požadavky 
důvěrnosti.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly v tomto stádiu vytvářeny povinné evropské standardy, mělo by budoucí 
nařízení spíše stanovit požadavek, aby členské státy důkladně posoudily rizika a dopady
a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod.

Pozměňovací návrh 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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 preventivní opatření a nouzové plány. Tyto plány by se měly stát 
předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost.

Pozměňovací návrh 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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 preventivní opatření a nouzové plány. Tyto plány by se měly stát 
předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost.
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Pozměňovací návrh 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

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

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

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly v tomto stádiu vytvářeny povinné evropské standardy, mělo by budoucí 
nařízení spíše stanovit požadavek, aby členské státy důkladně posoudily rizika a dopady
a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod.



PE438.231v01-00 86/88 AM\801978CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení rizik se opakuje každé dva 
roky před 30. zářím daného roku.

3. Posouzení rizik a dopadů se opakuje 
každé dva roky před 30. zářím daného 
roku.

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 preventivní opatření a nouzové plány. Tyto plány by se měly stát 
předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost.

Pozměňovací návrh 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení rizik se opakuje každé dva 
roky před 30. zářím daného roku.

3. Posouzení rizik a dopadů se opakuje 
každé dva roky před 30. zářím daného 
roku.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly v tomto stádiu vytvářeny povinné evropské standardy, mělo by budoucí 
nařízení spíše stanovit požadavek, aby členské státy důkladně posoudily rizika a dopady
a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod.
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Pozměňovací návrh 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení rizik se opakuje každé dva 
roky před 30. zářím daného roku.

3. Posouzení rizik a dopadů se opakuje 
každé dva roky před 30. zářím daného 
roku.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly v tomto stádiu vytvářeny povinné evropské standardy, mělo by budoucí 
nařízení spíše stanovit požadavek, aby členské státy důkladně posoudily rizika a dopady
a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod.

Pozměňovací návrh 338
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení rizik se opakuje každé dva 
roky před 30. zářím daného roku.

3. Posouzení rizik a dopadů se opakuje 
každé dva roky před 30. zářím daného 
roku.

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 preventivní opatření a nouzové plány. Tyto plány by se měly stát 
předmětem přezkumu, aby se zajistila jejich vhodnost.
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Pozměňovací návrh 339
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení rizik se opakuje každé dva 
roky před 30. zářím daného roku.

3. Posouzení rizik a dopadů se opakuje 
každé dva roky před 30. zářím daného 
roku.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly v tomto stádiu vytvářeny povinné evropské standardy, mělo by budoucí 
nařízení spíše stanovit požadavek, aby členské státy důkladně posoudily rizika a dopady
a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod.

Pozměňovací návrh 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení rizik se opakuje každé dva 
roky před 30. zářím daného roku.

3. Posouzení rizik a dopadů se opakuje 
každé dva roky před 30. zářím daného 
roku.

Or. en

Odůvodnění

Místo toho, aby byly v tomto stádiu vytvářeny povinné evropské standardy, mělo by budoucí 
nařízení spíše stanovit požadavek, aby členské státy důkladně posoudily rizika a dopady
a analyzovaly svou situaci na základě vhodných společných metod.


