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Pozměňovací návrh 341
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Plán pro stav nouze: 1. Plán pro stav nouze vypracovaný na 
vnitrostátní či unijní úrovni:

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) vymezuje úlohu a povinnosti 
plynárenských podniků a průmyslových 
odběratelů a jejich interakci s příslušným 
orgánem a případně i s regulačním 
orgánem; 

2) po provedení transparentní analýzy 
nákladů a přínosů vymezuje úlohu 
a povinnosti plynárenských podniků 
a průmyslových odběratelů, přičemž 
zohlední jejich rozdílné zasažení v případě 
přerušení dodávek plynu, a jejich interakci 
s příslušným orgánem a případně i s 
regulačním orgánem;

Or. de

Odůvodnění

Určití průmysloví velkoodběratelé jsou v obzvlášť vysoké míře odkázáni na plynulé dodávky 
zemního plynu. Jelikož krátkodobý přechod na jiné palivo pomocí bivalentních spalovacích 
zařízení není v mnoha oblastech výroby surovin v podstatě možný (např. výroba skla, 
chemická prvovýroba), mohou tito odběratelé reagovat, je-li to pro ně vůbec možné, na 
přerušení dodávek pouze v omezené míře a částečně za cenu vysokých nákladů. Na uvedené 
zájmy jednotlivých průmyslových odběratelů je proto třeba brát ohled při určování opatření v 
souvislosti s poptávkou. 
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Pozměňovací návrh 343
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) vymezuje úlohu a povinnosti 
plynárenských podniků a průmyslových 
odběratelů a jejich interakci s příslušným 
orgánem a případně i s regulačním 
orgánem; 

2) vymezuje úlohu a povinnosti všech 
účastníků trhu a jejich interakci 
s příslušným orgánem a případně 
i s regulačním orgánem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) vymezuje úlohu a povinnosti 
plynárenských podniků a průmyslových 
odběratelů a jejich interakci s příslušným 
orgánem a případně i s regulačním 
orgánem;

2) vymezuje úlohu a povinnosti všech 
účastníků trhu a jejich interakci 
s příslušným orgánem a případně 
i s regulačním orgánem;

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup pro zabezpečení dodávek definovaný ve směrnici z roku 2004 (I: podniky; 
II: členské státy; III: Komise) již není v textu jasně zohledněn a měl by být do něj znovu 
zařazen. Ve stavu nouze, kdy samotné tržní mechanismy k řešení krize nepostačují, by měly 
být zapojeny členské státy. Tržní a netržní mechanismy mohou fungovat vedle sebe. Je třeba 
důkladně vyčíslit náklady netržních opatření a také popsat mechanismy pro zprostředkování 
s příslušnými třetími zeměmi. 



AM\802059CS.doc 5/102 PE438.242v01-00

CS

Pozměňovací návrh 345
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) vymezuje úlohu a povinnosti 
příslušného orgánu;

3) navrhuje vymezení úlohy a povinností 
příslušného orgánu; členské státy však 
budou i nadále dohlížet nad zabezpečením 
svých dodávek a budou oprávněny k volbě 
ujednání a nástrojů sloužících k tomuto 
účelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) vymezuje úlohu a povinnosti 
příslušného orgánu;

3) vymezuje úlohu a povinnosti 
příslušného orgánu a ostatních orgánů 
pověřených úkoly podle čl. 2 odst. 2 bodu 
2).

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) stanoví podrobné postupy, kterými je 
nutno se řídit na každé krizové úrovni, 
včetně odpovídajících systémů týkajících
se informačních toků;

4) stanoví podrobné postupy, které jsou 
v souladu s ostatními vnitrostátními plány 
a kterými je nutno se řídit na každé krizové 
úrovni, včetně odpovídajících systémů 
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týkajících se informačních toků;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) určí krizového manažera nebo skupinu 
a definuje jeho úlohu; 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – body 6-10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) stanoví podíl tržních opatření uvedených 
v příloze II na řešení situace na úrovni 
výstrahy a zmírňování situace ve stavu 
nouze;

6) stanoví podíl tržních opatření uvedených 
v příloze II na řešení situace na úrovni
výstrahy a zmírňování situace ve stavu 
nouze, a to v co největší míře a po co 
nejdelší dobu;

7) stanoví podíl jiných než tržních opatření 
uvedených v příloze III, která se plánují 
nebo mají být provedena ve stavu nouze, 
a posuzuje, v jaké míře je použití jiných 
než tržních opatření zapotřebí k řešení 
krize, posuzuje účinky těchto opatření a 
vymezuje postupy pro jejich provádění;

7) na základě transparentní analýzy 
nákladů a přínosů stanoví podíl 
a poměrný přínos jiných než tržních 
opatření uvedených v příloze III, která se 
plánují nebo mají být provedena ve stavu 
nouze, a posuzuje, v jaké míře je použití 
jiných než tržních opatření zapotřebí 
k řešení krize, posuzuje účinky těchto 
opatření a vymezuje postupy pro jejich 
provádění, přičemž netržní opatření pro 
zajištění dodávek se použijí pouze po 
vyčerpání všech ostatních možností;

8) popisuje použité mechanismy pro 
spolupráci s ostatními členskými státy 

8) popisuje použité mechanismy a úlohu 
účastníků trhu v rámci spolupráce
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na všech krizových úrovních; s ostatními členskými státy na všech 
krizových úrovních;
8a) popisuje mechanismy pro zahájení 
zprostředkování s příslušnými třetími 
zeměmi;

9) upřesňuje povinnosti v oblasti podávání 
zpráv, které jsou plynárenským podnikům 
uloženy na úrovni výstrahy a ve stavu 
nouze;

9) upřesňuje povinnosti v oblasti podávání 
zpráv, které jsou plynárenským podnikům 
uloženy na úrovni výstrahy a ve stavu 
nouze;

10) uvede výčet předem vymezených 
opatření pro poskytnutí plynu v případě 
stavu nouze, včetně mechanismů náhrad 
a obchodních dohod mezi stranami 
zapojenými do těchto opatření. Tato 
opatření mohou zahrnovat přeshraniční 
dohody mezi členskými státy a/nebo 
plynárenskými podniky.

10) v úzké spolupráci s účastníky trhu
uvede výčet předem vymezených opatření 
pro poskytnutí plynu v případě stavu 
nouze.

Or. en

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup pro zabezpečení dodávek definovaný ve směrnici z roku 2004 (I: podniky; 
II: členské státy; III: Komise) již není v textu jasně zohledněn a měl by být do něj znovu 
zařazen. Ve stavu nouze, kdy samotné tržní mechanismy k řešení krize nepostačují, by měly 
být zapojeny členské státy. Tržní a netržní mechanismy mohou fungovat vedle sebe. Je třeba 
důkladně vyčíslit náklady netržních opatření a také popsat mechanismy pro zprostředkování 
s příslušnými třetími zeměmi. 

Pozměňovací návrh 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) popisuje mechanismy pro zahájení 
zprostředkování s příslušnými třetími 
zeměmi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Třemi hlavními krizovými úrovněmi 
jsou:

2. Třemi hlavními krizovými úrovněmi 
jsou:

1) úroveň včasného varování (včasné 
varování): pokud existují konkrétní, 
závažné a spolehlivé informace, vyvolané 
zřejmě mechanismem včasného varování, 
že může dojít k situaci, která zhorší 
podmínky pro dodávky;

1) úroveň včasného varování (včasné 
varování): pokud existují konkrétní, 
závažné a spolehlivé informace nasvědčují 
tomu, že by se podmínky dodávek mohly 
v blízké době zhoršit; očekává se, že trh 
problém vyřeší bez zásahu příslušného 
orgánu;

2) úroveň výstrahy (výstraha): pokud dojde 
k narušení dodávek nebo vznikne 
výjimečně vysoká poptávka, ale trh je stále 
schopen se vypořádat s danou situací bez 
zásahu příslušného orgánu;

2) úroveň výstrahy (výstraha): pokud dojde 
k narušení dodávek nebo vznikne 
výjimečně vysoká poptávka, ale její rozsah 
zatím neopravňuje k vyhlášení stavu 
nouze podle bodu 3); očekává se, že trh 
problém vyřeší bez zásahu příslušného 
orgánu;

3) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud 
vznikne výjimečně vysoká poptávka nebo 
dojde k narušení dodávek prostřednictvím 
či z největší infrastruktury nebo zdroje a 
existuje věrohodné riziko, že standard pro 
dodávky chráněným odběratelům již nelze 
splnit pouze prostřednictvím tržních 
nástrojů.

3) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud 
dojde k přerušení dodávek nebo vznikne 
výjimečně vysoká poptávka a existují 
důkazy o tom, že k zajištění dodávek
chráněným odběratelům již nepostačují 
pouze tržní mechanismy; příslušný orgán 
je vyzván k zásahu v rámci plánu pro stav 
nouze; v této fázi vedle sebe mohou 
fungovat tržní mechanismy a jiné než 
tržní mechanismy.

Or. en

Odůvodnění

Každá úroveň by měla být podrobně vysvětlena a jasně odlišena od ostatních úrovní, aby se 
ve stavu nouze zamezilo zmatkům a abychom se vrátili k tříúrovňovému přístupu pro 
zabezpečení dodávek definovanému ve směrnici z roku 2004 (I: podniky; II: členské státy; III: 
Komise). Ve dvou prvních krizových úrovních se očekává, že problém bezezbytku vyřeší trh, 
avšak během skutečné krize / stavu nouze, kdy samotné tržní mechanismy k řešení této situace 
nepostačují, by měly být zapojeny členské státy. Tržní a netržní mechanismy mohou fungovat 
vedle sebe.
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Pozměňovací návrh 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Třemi hlavními krizovými úrovněmi 
jsou:

2. Třemi hlavními krizovými úrovněmi 
jsou:

1) úroveň včasného varování (včasné 
varování): pokud existují konkrétní, 
závažné a spolehlivé informace, vyvolané 
zřejmě mechanismem včasného varování, 
že může dojít k situaci, která zhorší 
podmínky pro dodávky;

1) úroveň včasného varování (včasné 
varování): pokud existují konkrétní, 
závažné a spolehlivé informace nasvědčují 
tomu, že by se podmínky dodávek mohly 
v blízké době zhoršit; očekává se, že trh 
problém vyřeší bez zásahu příslušného 
orgánu;

2) úroveň výstrahy (výstraha): pokud dojde 
k narušení dodávek nebo vznikne 
výjimečně vysoká poptávka, ale trh je stále 
schopen se vypořádat s danou situací bez 
zásahu příslušného orgánu;

2) úroveň výstrahy (výstraha): pokud dojde 
k narušení dodávek nebo vznikne 
výjimečně vysoká poptávka, ale její rozsah 
zatím neopravňuje k vyhlášení stavu 
nouze podle bodu 3); očekává se, že trh 
problém vyřeší bez zásahu příslušného 
orgánu;

3) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud 
vznikne výjimečně vysoká poptávka nebo 
dojde k narušení dodávek prostřednictvím 
či z největší infrastruktury nebo zdroje a 
existuje věrohodné riziko, že standard pro 
dodávky chráněným odběratelům již nelze 
splnit pouze prostřednictvím tržních 
nástrojů.

3) úroveň stavu nouze (stav nouze):
pokud dojde k přerušení dodávek nebo 
vznikne výjimečně vysoká poptávka 
a existují důkazy o tom, že k zajištění 
dodávek chráněným odběratelům již 
nepostačují pouze tržní mechanismy; 
příslušný orgán je vyzván k zásahu 
v rámci plánu pro stav nouze; v této fázi 
vedle sebe mohou fungovat tržní 
mechanismy a jiné než tržní mechanismy.

Or. en

Odůvodnění

Každá úroveň by měla být podrobně vysvětlena a jasně odlišena od ostatních úrovní, aby se 
ve stavu nouze zamezilo zmatkům a abychom se vrátili k tříúrovňovému přístupu pro 
zabezpečení dodávek definovanému ve směrnici z roku 2004 (I: podniky; II: členské státy; III: 
Komise). Ve dvou prvních krizových úrovních se očekává, že problém bezezbytku vyřeší trh, 
avšak během skutečné krize / stavu nouze, kdy samotné tržní mechanismy k řešení této situace 
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nepostačují, by měly být zapojeny členské státy. Tržní a netržní mechanismy mohou fungovat 
vedle sebe.

Pozměňovací návrh 353
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Třemi hlavními krizovými úrovněmi 
jsou:

2. Dvěma hlavními krizovými úrovněmi 
jsou:

1) úroveň včasného varování (včasné 
varování): pokud existují konkrétní, 
závažné a spolehlivé informace, vyvolané 
zřejmě mechanismem včasného varování, 
že může dojít k situaci, která zhorší 
podmínky pro dodávky;
2) úroveň výstrahy (výstraha): pokud dojde 
k narušení dodávek nebo vznikne 
výjimečně vysoká poptávka, ale trh je stále 
schopen se vypořádat s danou situací bez 
zásahu příslušného orgánu;

1) úroveň výstrahy (výstraha): pokud dojde 
k narušení dodávek, ale trh je stále schopen 
se s danou situací vypořádat bez zásahu 
příslušného orgánu;

3) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud 
vznikne výjimečně vysoká poptávka nebo
dojde k narušení dodávek prostřednictvím 
či z největší infrastruktury nebo zdroje a 
existuje věrohodné riziko, že standard pro 
dodávky chráněným odběratelům již nelze 
splnit pouze prostřednictvím tržních 
nástrojů. 

2) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud 
dojde k narušení dodávek prostřednictvím 
největší infrastruktury a existuje věrohodné 
riziko, že standard pro dodávky chráněným 
odběratelům již nelze splnit pouze 
prostřednictvím tržních nástrojů.

Or. de

Odůvodnění

Úroveň včasného varování se zdá nadbytečná, jelikož i při druhém stupni může být narušení 
dodávek kompenzováno na úrovni podniků. Zásah státu může být použit jako poslední 
prostředek pouze tehdy, nelze-li zásobování zemním plynem již zajistit prostřednictvím 
komerčních prostředků na tržním základě.  
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Pozměňovací návrh 354
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) úroveň včasného varování (včasné 
varování): pokud existují konkrétní, 
závažné a spolehlivé informace, vyvolané 
zřejmě mechanismem včasného varování, 
že může dojít k situaci, která zhorší 
podmínky pro dodávky;

1) úroveň včasného varování (včasné 
varování): pokud existují konkrétní, 
závažné a spolehlivé informace, vyvolané 
zřejmě mechanismem včasného varování, 
že může dojít k situaci, která zhorší 
podmínky pro dodávky; dokud je trh 
schopen problém řešit, příslušný úřad by 
neměl do situace zasahovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud 
vznikne výjimečně vysoká poptávka nebo 
dojde k narušení dodávek prostřednictvím 
či z největší infrastruktury nebo zdroje 
a existuje věrohodné riziko, že standard 
pro dodávky chráněným odběratelům již 
nelze splnit pouze prostřednictvím tržních 
nástrojů. 

3) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud 
vznikne výjimečně vysoká poptávka nebo 
dojde k narušení dodávek prostřednictvím 
či z největší infrastruktury nebo zdroje 
nebo pokud existuje věrohodné riziko, že 
standard pro dodávky chráněným 
odběratelům již nelze splnit pouze 
prostřednictvím tržních nástrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Plán pro stav nouze zajistí, aby byl
i v případě stavu nouze zachován 
přeshraniční přístup ke skladovacím 
zařízením. Plán pro stav nouze nezavede
žádné opatření, které by nepatřičně 
omezovalo přeshraniční tok plynu. 

3. Členské státy a příslušné orgány 
v rámci plánu pro stav nouze zajistí, aby 
byl smluvním stranám zachován
přeshraniční přístup k smluvním 
kapacitám ve skladovacích zařízeních i ve 
stavu nouze. Členské státy a příslušné 
orgány nezavedou žádné opatření, které by 
nepatřičně omezovalo přeshraniční tok
smluvních objemů plynu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byly jasně vymezeny povinnosti jednotlivých zúčastněných stran. Má to 
zásadní význam zejména během velmi vážných krizí postihujících několik členských států, kdy 
samotné tržní mechanismy již k řešení této situace nepostačují. Obchodní dohody by měly být 
dodržovány i ve stavu nouze.

Pozměňovací návrh 357
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Plán pro stav nouze zajistí, aby byl 
i v případě stavu nouze zachován 
přeshraniční přístup ke skladovacím 
zařízením. Plán pro stav nouze nezavede
žádné opatření, které by nepatřičně 
omezovalo přeshraniční tok plynu. 

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 358
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Plán pro stav nouze rovněž stanoví 
nezbytná opatření a kroky, které je nutno 
uskutečnit ve stavu nouze, aby byl 
zmírněn dopad přerušení dodávek plynu 
na dodávky elektřiny a dálkové vytápění 
pro chráněné odběratele. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v několika členských státech se zemní plyn používá jako hlavní palivo na 
výrobu elektřiny a tepla, plán pro stav nouze by měl také stanovit nezbytná opatření a kroky 
na zmírnění dopadu, které by mělo přerušení dodávek plynu na výrobu elektřiny a dálkové 
vytápění. Cílem by mělo být zajistit, aby kvůli krizi způsobené přerušením dodávek plynu 
nedošlo u chráněných odběratelů k výpadku proudu nebo k zastavení dodávek tepla.

Pozměňovací návrh 359
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Plán pro stav nouze rovněž stanoví 
nezbytná opatření a kroky, které je nutno 
uskutečnit ve stavu nouze, aby byl 
zmírněn dopad přerušení dodávek plynu 
na dodávky elektřiny a dálkové vytápění 
pro chráněné odběratele. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 360
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán 
okamžitě informuje Komisi a poskytne jí 
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě o 
pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu a 
informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

4. Příslušný orgán je oprávněn vyhlásit 
stav nouze a krizovou úroveň. 
Okamžitě o tom uvědomí Komisi 
a poskytne jí veškeré nezbytné informace, 
zejména o opatřeních, které hodlá učinit 
v souladu s odstavcem 1. Příslušný orgán 
postupuje podle předem vymezených 
opatření definovaných v jeho plánu pro 
stav nouze.

Or. en

Odůvodnění

Opatření uvedená v čl. 9 odst. 4 a 5 musí být soudržná a opodstatněná a musí vysvětlovat 
přijímání potřebných kroků v logickém pořadí.

Pozměňovací návrh 361
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán 
okamžitě informuje Komisi a poskytne jí 
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě 
o pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu 
a informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán o tom 
okamžitě uvědomí Komisi a Koordinanční 
skupinu pro otázky plynu a poskytne jim
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě 
o pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu 
a informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.
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Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by měla být stále konzultována v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán 
okamžitě informuje Komisi a poskytne jí
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě o 
pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu a 
informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán o tom 
okamžitě uvědomí Komisi a Koordinanční 
skupinu pro otázky plynu a poskytne jim
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě o 
pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu a 
informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty.

Koordinační skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících 
se zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by měla být stále konzultována v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 363
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán 
okamžitě informuje Komisi a poskytne jí 
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě 
o pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu 
a informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán o tom 
okamžitě uvědomí Komisi a Koordinanční 
skupinu pro otázky plynu a poskytne jim
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě 
o pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu 
a informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán 
okamžitě informuje Komisi a poskytne jí
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě 
o pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu 
a informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán o tom 
okamžitě uvědomí Komisi a Koordinanční 
skupinu pro otázky plynu a poskytne jim
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě 
o pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu 
a informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

Or. en
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Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by měla být stále konzultována v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán 
okamžitě informuje Komisi a poskytne jí 
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě 
o pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu 
a informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán o tom 
okamžitě uvědomí Komisi a Koordinanční 
skupinu pro otázky plynu a poskytne jim
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě 
o pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu 
a informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pro zhodnocení situace v dodávkách je nepovolanější Koordinační 
skupina pro otázky plynu, která představuje vhodnou platformu pro spolupráci mezi dotčeným 
odvětvím a úředníky členských států a Komise, měla by s ní Komise konzultovat vyhlášení 
stavu nouze nebo veškerá přijímaná opatření a měla by se řídit jejími rozhodnutími. Tato 
skupina by měla být rovněž posílena o další členy zastupující plynárenské odvětví a 
průmyslové velkoodběratele.
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Pozměňovací návrh 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán 
okamžitě informuje Komisi a poskytne jí 
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě 
o pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu 
a informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán o tom 
okamžitě uvědomí Komisi a Koordinanční 
skupinu pro otázky plynu a poskytne jim
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě 
o pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu 
a informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme, aby v návrhu nařízení byla i nadále uvedena Koordinančí skupina pro otázky 
plynu. Protože by se její činnost zdaleka neměla omezovat na poradenství, měla by Komise 
své rozhodnutí o přesném složení skupiny důkladně projednat se všemi zúčastněnými 
stranami. Vzhledem k tomu, že Koordinační skupina pro otázky plynu je pro zhodnocení 
situace v dodávkách nepovolanější a představuje vhodnou platformu pro spolupráci mezi 
dotčeným odvětvím a úředníky členských států a Komise, měla by s ní Komise konzultovat 
vyhlášení stavu nouze nebo veškerá přijímaná opatření a měla by se řídit jejími rozhodnutími.

Pozměňovací návrh 367
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán 
okamžitě informuje Komisi a poskytne jí 
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě 
o pomoc z EU a jejích členských států, to 
příslušný orgán dotčeného členského státu 

4. V případě vyhlášení kterékoli 
z krizových úrovní příslušný orgán o tom 
okamžitě uvědomí Komisi a Koordinanční 
skupinu pro otázky plynu a poskytne jim
veškeré nezbytné informace. V případě 
stavu nouze, který může vést k výzvě 
o pomoc z EU a jejích členských států, to 
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neprodleně oznámí Monitorovacímu 
a informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně oznámí Monitorovacímu 
a informačnímu středisku civilní ochrany 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pro zhodnocení situace v dodávkách je nepovolanější Koordinační 
skupina pro otázky plynu, která představuje vhodnou platformu pro spolupráci mezi dotčeným 
odvětvím a úředníky členských států a Komise, měla by s ní Komise konzultovat vyhlášení 
stavu nouze nebo veškerá přijímaná opatření a měla by se řídit jejími rozhodnutími. Tato 
skupina by měla být rovněž posílena o další členy zastupující plynárenské odvětví a 
průmyslové velkoodběratele.

Pozměňovací návrh 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud příslušný orgán informuje 
Komisi o tom, že v některém členském 
státě byla z geopolitických důvodů 
vyhlášena úroveň včasného varování, 
nebo pokud bylo – například 
prostřednictvím mechanismu včasného 
varování – oznámeno, že hrozí přerušení 
dodávek plynu z geopolitických důvodů, 
přijme Unie zastupovaná místopředsedou 
Komise / vysokým představitelem Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
(dále místopředseda / vysoký představitel) 
příslušná diplomatická opatření. Opatření 
přijatá místopředsedou / vysokým 
představitelem nesmí narušit fungování 
vnitřního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Hrozí-li přerušení dodávek plynu z geopolitických důvodů, je nutné, aby příslušná 
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diplomatická opatření vůči třetím zemím, které jsou dodavateli plynu nebo tranzitními 
zeměmi, byla přijata v co nejranějším stádiu. Tato opatření nesmí narušit fungování vnitřního 
trhu.

Pozměňovací návrh 369
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud příslušný orgán vyhlásí stav 
nouze, musí se řídit předem vymezenými 
opatřeními podle plánu pro stav nouze a 
okamžitě Komisi informovat zejména 
o opatřeních, která hodlá uskutečnit podle 
čl. 9 odst. 1. Komise může svolat 
Koordinační skupinu pro otázky plynu.

5. V případě stavu nouze, který může vést 
k výzvě o pomoc z Unie a jejích členských 
států, to příslušný orgán dotčeného 
členského státu neprodleně oznámí 
Monitorovacímu a informačnímu 
středisku civilní ochrany Komise. Komise 
může svolat Koordinační skupinu pro 
otázky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Opatření uvedená v čl. 9 odst. 4 a 5 musí být soudržná a opodstatněná a v logickém pořadí 
musí vysvětlovat přijímání potřebných kroků.

Pozměňovací návrh 370
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise do jednoho týdne ověří, zda je 
vyhlášení stavu nouze oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské 
podniky a fungování vnitřního trhu. 
Komise může zejména požádat příslušný 
orgán, aby upravil opatření, která jsou 
pro plynárenské podniky neúměrnou 
zátěží, a aby stáhl své vyhlášení stavu 
nouze, pokud podle Komise není 

vypouští se
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oprávněné nebo své oprávněnosti již 
pozbylo.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise do jednoho týdne ověří, zda je 
vyhlášení stavu nouze oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky 
a fungování vnitřního trhu. Komise může 
zejména požádat příslušný orgán, aby 
upravil opatření, která jsou pro plynárenské 
podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své 
vyhlášení stavu nouze, pokud podle 
Komise není oprávněné nebo své 
oprávněnosti již pozbylo.

6. Komise do jednoho týdne ověří, zda je 
vyhlášení stavu nouze oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky 
a fungování vnitřního trhu. Komise může 
zejména požádat příslušný orgán, aby 
upravil opatření, která jsou pro plynárenské 
podniky neúměrnou zátěží. 

Or. el

Odůvodnění

Takto formulované ustanovení umožňuje během provozu přepravních a distribučních systémů 
nastolit diskusi o otázkách bezpečnosti, což je ve výhradní pravomoci příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh 372
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise do jednoho týdne ověří, zda je
vyhlášení stavu nouze oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky 
a fungování vnitřního trhu. Komise může 
zejména požádat příslušný orgán, aby 
upravil opatření, která jsou pro plynárenské 

6. Komise do tří dnů ověří, zda vyhlášení 
stavu nouze splňuje kritéria uvedená 
v odstavci 2.
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podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své 
vyhlášení stavu nouze, pokud podle 
Komise není oprávněné nebo své 
oprávněnosti již pozbylo.

Pokud příslušný orgán členského státu ve 
stavu nouze rozhodne o přijetí opatření, 
která nejsou uvedena v plánech, Komise 
může ověřit, zda to je oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky 
a fungování vnitřního trhu. Komise může 
zejména požádat příslušný orgán, aby 
upravil opatření, která jsou pro plynárenské 
podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své 
vyhlášení stavu nouze, pokud podle 
Komise není oprávněné nebo své 
oprávněnosti již pozbylo.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise do jednoho týdne ověří, zda je 
vyhlášení stavu nouze oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky 
a fungování vnitřního trhu. Komise může 
zejména požádat příslušný orgán, aby 
upravil opatření, která jsou pro plynárenské 
podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své 
vyhlášení stavu nouze, pokud podle 
Komise není oprávněné nebo své 
oprávněnosti již pozbylo.

6. Komise do tří dnů ověří, zda je 
vyhlášení stavu nouze oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky 
a fungování vnitřního trhu. V této otázce 
může požádat o stanovisko Koordinační 
skupinu pro otázky plynu. Komise může 
zejména požádat příslušný orgán, aby 
upravil opatření, která jsou pro plynárenské 
podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své 
vyhlášení stavu nouze, pokud podle 
Komise není oprávněné nebo své 
oprávněnosti již pozbylo.

Or. en

Odůvodnění

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
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three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.

Pozměňovací návrh 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise do jednoho týdne ověří, zda je 
vyhlášení stavu nouze oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky 
a fungování vnitřního trhu. Komise může 
zejména požádat příslušný orgán, aby 
upravil opatření, která jsou pro plynárenské 
podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své 
vyhlášení stavu nouze, pokud podle 
Komise není oprávněné nebo své 
oprávněnosti již pozbylo.

6. Komise do čtyř dnů ověří, zda je 
vyhlášení stavu nouze oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky 
a fungování vnitřního trhu. V této otázce 
může požádat o stanovisko Koordinační 
skupinu pro otázky plynu. Komise může 
zejména požádat příslušný orgán, aby 
upravil opatření, která jsou pro plynárenské 
podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své 
vyhlášení stavu nouze, pokud podle 
Komise není oprávněné nebo své 
oprávněnosti již pozbylo.

Or. en

Odůvodnění

V případě krize může být jeden týden příliš dlouhá doba. Koordinační skupina pro otázky 
plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých zúčastněných stran (plynárenského 
odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, vnitrostátních příslušných orgánů a agentury 
ACER) jeví jako nejlepší fórum pro výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se 
zúčastněnými subjekty. Koordinační skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit 
koordinaci opatření týkajících se zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by měla být stále 
konzultována v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 375
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise do jednoho týdne ověří, zda je 
vyhlášení stavu nouze oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky 
a fungování vnitřního trhu. Komise může 
zejména požádat příslušný orgán, aby 
upravil opatření, která jsou pro plynárenské 
podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své 
vyhlášení stavu nouze, pokud podle 
Komise není oprávněné nebo své 
oprávněnosti již pozbylo.

6. Komise do čtyř dnů ověří, zda je 
vyhlášení stavu nouze oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky 
a fungování vnitřního trhu. V této otázce 
může požádat o stanovisko Koordinační 
skupinu pro otázky plynu. Komise může 
zejména požádat příslušný orgán, aby 
upravil opatření, která jsou pro plynárenské 
podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své 
vyhlášení stavu nouze, pokud podle 
Komise není oprávněné nebo své 
oprávněnosti již pozbylo.

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise do jednoho týdne ověří, zda je 
vyhlášení stavu nouze oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky 
a fungování vnitřního trhu. Komise může 
zejména požádat příslušný orgán, aby 
upravil opatření, která jsou pro plynárenské 
podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své 
vyhlášení stavu nouze, pokud podle 
Komise není oprávněné nebo své 
oprávněnosti již pozbylo.

6. Komise do 48 hodin ověří, zda je 
vyhlášení stavu nouze oprávněné a není 
neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky 
a fungování vnitřního trhu. Komise může 
zejména požádat příslušný orgán, aby 
upravil opatření, která jsou pro plynárenské 
podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své 
vyhlášení stavu nouze, pokud podle 
Komise není oprávněné nebo své 
oprávněnosti již pozbylo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 377
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Opatření zavedená ve stavu nouze, a to 
i na úrovni regionů nebo Unie, zajistí 
plynárenským podnikům postiženým 
těmito opatřeními spravedlivé vyrovnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Opatření zavedená ve stavu nouze, a to 
i na úrovni regionů nebo Unie, zajistí 
plynárenským podnikům postiženým 
těmito opatřeními spravedlivé vyrovnání.

Or. en

Odůvodnění

Spravedlivá náhrada pro plynárenské podniky, jichž se týkají opatření zavedená ve stavu 
nouze, jsou v souladu s tržním, nediskriminačním přístupem, z nějž vychází návrh tohoto 
nařízení.
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Pozměňovací návrh 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Opatření zavedená ve stavu nouze, a to 
i na úrovni regionů nebo Unie, zajistí 
plynárenským podnikům postiženým 
těmito opatřeními spravedlivé vyrovnání.

Or. en

Odůvodnění

Spravedlivá náhrada pro plynárenské podniky, jichž se týkají opatření zavedená ve stavu 
nouze, jsou v souladu s tržním, nediskriminačním přístupem, z nějž vychází návrh tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Opatření zavedená ve stavu nouze, a to 
i na úrovni regionů nebo Unie, zajistí 
spravedlivou kompenzaci pro plynárenské 
podniky postižené těmito opatřeními.

Or. en

Odůvodnění

Spravedlivá náhrada pro plynárenské podniky, jichž se týkají opatření zavedená ve stavu 
nouze, je v souladu s tržním, nediskriminačním přístupem, z něhož vychází návrh tohoto 
nařízení.
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Pozměňovací návrh 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Opatření zavedená ve stavu nouze, a to 
i na úrovni regionů nebo Unie, zajistí 
plynárenským podnikům postiženým 
těmito opatřeními spravedlivé vyrovnání.

Or. en

Odůvodnění

Spravedlivá náhrada pro plynárenské podniky, jichž se týkají opatření zavedená ve stavu 
nouze, je v souladu s tržním, nediskriminačním přístupem, z něhož vychází návrh tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Plán pro stav nouze se aktualizuje 
každé dva roky na základě výsledků 
získaných při posouzení rizik podle článku 
8.

Or. it

Pozměňovací návrh 383
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v Unii jsou: 

1) Úroveň včasného varování pro Unii 
(včasné varování pro Unii): Komise 
vyhlásí včasné varování pro Unii, požádá-
li o to alespoň jeden příslušný orgán nebo 
jsou-li splněny předpoklady pro přijetí 
opatření uvedených alespoň v jedné 
dohodě v rámci mechanismu včasného 
varování podle čl. 3a odst. 2. Na úrovni 
včasného varování pro Unii zmírňuje 
Komise a vysoký představitel zjištěná 
rizika prostřednictvím vnější politiky EU 
v oblasti energetiky.
2) Úroveň výstrahy pro Unii (výstraha pro 
Unii): Komise vyhlásí výstrahu pro Unii 
na žádost alespoň jednoho příslušného 
orgánu. Na úrovni výstrahy pro Unii 
vyzve Komise k přijetí opatření pro 
obnovení dodávek nebo uspokojení 
výjimečně vysoké poptávky 
prostřednictvím větší koordinace na 
úrovni Unie při využívání tržních opatření 
uvedených v příloze II. 
3) Komise vyhlásí stav nouze pro Unii, 
pokud stav nouze vyhlásil více než jeden 
příslušný orgán podle čl. 9 odst. 6 nebo 
pokud dle odhadu ENTSO-G přijde Unie 
o více než 10 % denního dovozu plynu ze 
třetích zemí. Komise na žádost 
příslušného orgánu vyhlásí stav nouze pro 
zvláště postižené zeměpisné regiony 
zahrnující více než jeden členský stát.

Or. en
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Pozměňovací návrh 384
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise vyhlásí stav nouze pro Unii, 
pokud stav nouze vyhlásil více než jeden 
příslušný orgán na základě ověření podle 
čl. 9 odst. 6 nebo pokud dle výpočtu 
ENTSO-G přijde Unie o více než 20 % 
denního dovozu plynu ze třetích zemí. 
Komise vyhlásí stav nouze pro zvláště 
postižené zeměpisné regiony zahrnující 
více než jeden členský stát, pokud jeden 
příslušný orgán z dotčeného regionu 
vyhlásil stav nouze nebo pokud dle 
výpočtu ENTSO-G přijde postižený 
zeměpisný region o více než 10 % denního 
dovozu plynu ze třetích zemí.

Or. en

Odůvodnění

Často je efektivnější co nejdéle využívat opatření v kompetenci jednotlivých států či regionů, 
protože subjekty na této úrovni jsou většinou lépe obeznámeny s problémy a jejich důsledky 
než Komise působící na celoevropské úrovni. Z tohoto důvodu je třeba posílit možnost 
regionů vyhlásit na svém území stav nouze pro Unii. Současně by mohla být zpřísněna 
hranice pro vyhlášení stavu nouze pro Unii na celém území EU.

Pozměňovací návrh 385
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise může po konzultaci 
s Koordinační skupinou pro otázky plynu 
vyhlásit stav nouze pro Společenství na 
žádost jednoho příslušného orgánu, nebo 
pokud přijde Společenství o více než 20 %
denního dovozu plynu ze třetích zemí,
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Společenství, pokud stav nouze vyhlásil 
více než jeden příslušný orgán na základě 
ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může 
vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené 
zeměpisné regiony zahrnující více než 
jeden členský stát.

není-li již možné výpadek v dodávkách 
plynu vykompenzovat prostřednictvím 
tržních mechanismů. Komise může na 
žádost jednoho příslušného orgánu a po 
konzultaci s Koordinační skupinou 
pro otázky plynu vyhlásit stav nouze 
pro zvláště postižené zeměpisné regiony 
zahrnující více než jeden členský stát.

Or. de

Odůvodnění

Síť ENTSO-G nemůže vypočítat výpadek v dodávkách plynu, neboť provozovatelé přepravních 
soustav v důsledku oddělení nemají tyto informace k dispozici. Pouze odběratelé zemního 
plynu na základě smluv o dovozu tyto hodnoty znají, přičemž je ještě třeba ozřejmit, kdo má za 
úkol vypočítat výpadek vyšší než 10 % denního dovozu plynu ve Společenství. Podle našeho 
názoru je pro tento úkol vhodná Koordinační skupina pro otázky plynu, neboť jsou v ní 
zastoupeni odborníci všech zúčastněných stran ( z plynárenského průmyslu, sítě ENTSO-G, 
agentury ACER a správních orgánů). 

Pozměňovací návrh 386
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise může po konzultaci 
s Koordinační skupinou pro otázky plynu 
a na základě výsledků této konzultace 
vyhlásit stav nouze pro Společenství na 
žádost jednoho příslušného orgánu, nebo 
pokud dle výpočtu ENTSO-G přijde 
Společenství o více než 10 % denního 
dovozu plynu ze třetích zemí a pokud 
skutečně hrozí, že již nebude možné 
zásobovat chráněné spotřebitele 
prostřednictvím tržních mechanismů či 
vnitrostátních opatření pro stav nouze. 
Komise může v tomto případě vyhlásit stav 
nouze pro zvláště postižené zeměpisné 
regiony zahrnující více než jeden členský 
stát.
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Or. de

Odůvodnění

Úloha, kterou má zemní plyn v jednotlivých členských státech, budování infrastruktury a 
stupeň propojení se sousedními státy se natolik liší, že každý případ narušení dodávek by měl 
být před zavedením opatření posouzen odbornou komisí.  V tomto ohledu se nabízí 
Koordinační skupina pro otázky plynu, jejíž úloha by měla být značně posílena.

Pozměňovací návrh 387
Algirdas Saudargas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise vyhlásí stav nouze pro Unii, 
pokud stav nouze vyhlásil podle čl. 9 odst. 
6 více než jeden příslušný orgán nebo 
jeden příslušný orgán členského státu, 
který nemá přístup k plynárenské síti EU 
a je výlučně odkázán na jediného 
dodavatele plynu, nebo pokud dle odhadu
ENTSO-G přijde Unie o více než 10 % 
denního dovozu plynu ze třetích zemí. 
Komise může na žádost příslušného 
orgánu vyhlásit stav nouze pro 
Společenství pro zvláště postižené 
zeměpisné regiony zahrnující více než 
jeden členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li v jednom členském státě přerušeny dodávky plynu, musí být vyhlášen stav nouze pro 
Unii. Kdyby byly dodávky přerušeny například v Litvě, nikdy by nebyla dosažena 10% hranice 
pro ztrátu Unie.
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Pozměňovací návrh 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise po konzultaci s Koordinační 
skupinou pro otázky plynu vyhlásí stav 
nouze pro Unii na žádost alespoň dvou 
příslušných orgánů v postiženém regionu,
nebo pokud v porovnání s plánovanými
objemy dovozu dle odhadu ENTSO-G 
přijde Unie o více než 20 % denního 
dovozu plynu ze třetích zemí. Po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu Komise vyhlásí stav nouze 
pro Unii, pokud stav nouze vyhlásily více 
než dva příslušné orgány na základě 
ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může 
vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené 
zeměpisné regiony zahrnující více než 
jeden členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Nedávná 
krize ukázala, že plynárenské podniky se mohou snadno samy vyrovnat se ztrátami 
překračujícími 10 % dovozu do EU, pokud existuje potřebná infrastruktura. Hranice 10 % by 
tudíž měla být zvýšena na alespoň 20 %. 

Pozměňovací návrh 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise vyhlásí stav nouze pro 
Společenství na žádost jednoho 

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

nouze pro Unii na žádost alespoň dvou 
příslušných orgánů v postiženém regionu,
nebo pokud v porovnání s plánovanými
objemy dovozu dle odhadu ENTSO-G 
přijde Unie o více než 20 % denního 
dovozu plynu ze třetích zemí. Po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu Komise vyhlásí stav nouze 
pro Unii, pokud stav nouze vyhlásily více 
než dva příslušné orgány na základě 
ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může 
vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené 
zeměpisné regiony zahrnující více než 
jeden členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Nedávná 
krize ukázala, že plynárenské podniky se mohou snadno samy vyrovnat se ztrátami 
překračujícími 10 % dovozu do EU, pokud existuje potřebná infrastruktura. Hranice 10 % by 
tudíž měla být zvýšena na alespoň 20 %. 

Pozměňovací návrh 390
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise po konzultaci s Koordinační 
skupinou pro otázky plynu vyhlásí stav 
nouze pro Unii na žádost alespoň dvou 
příslušných orgánů v postiženém regionu,
nebo pokud v porovnání s plánovanými
objemy dovozu dle odhadu ENTSO-G 
přijde Unie o více než 20 % denního 
dovozu plynu ze třetích zemí. Po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu Komise vyhlásí stav nouze 
pro Unii, pokud stav nouze vyhlásily více 
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více než jeden členský stát. než dva příslušné orgány na základě 
ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může 
vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené 
zeměpisné regiony zahrnující více než 
jeden členský stát.

Or. en

Odůvodnění

V krizové situaci by měla být konzultována Koordinační skupina pro otázky plynu, neboť je 
odborným orgánem zastupujícím zúčastněné strany. Stav nouze pro Unii by měl být vyhlášen 
pouze ve výjimečných případech a pro tyto účely by měly být stanoveny přísné podmínky, aby 
se předešlo zbytečnému poplachu.

Pozměňovací návrh 391
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise po konzultaci s Koordinační 
skupinou pro otázky plynu vyhlásí stav 
nouze pro Unii na žádost alespoň dvou 
příslušných orgánů v postiženém regionu,
nebo pokud v porovnání s plánovanými
objemy dovozu dle odhadu ENTSO-G 
přijde Unie o více než 10 % denního 
dovozu plynu ze třetích zemí. Po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu Komise vyhlásí stav nouze 
pro Unii, pokud stav nouze vyhlásily více 
než dva příslušné orgány na základě 
ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může 
vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené 
zeměpisné regiony zahrnující více než 
jeden členský stát.

Or. en

Odůvodnění

V krizové situaci by měla být konzultována Koordinační skupina pro otázky plynu, neboť je 
odborným orgánem zastupujícím zúčastněné strany. Stav nouze pro Unii by měl být vyhlášen 
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pouze ve výjimečných případech a pro tyto účely by měly být stanoveny přísné podmínky, aby 
se předešlo zbytečnému poplachu.

Pozměňovací návrh 392
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise po konzultaci s Koordinační 
skupinou pro otázky plynu vyhlásí stav 
nouze pro Unii na žádost dvou příslušných 
orgánů v postiženém regionu, nebo pokud 
v porovnání s plánovanými objemy dovozu 
dle odhadu ENTSO-G přijde Unie o více 
než 10 % denního dovozu plynu ze třetích 
zemí. Po konzultaci s Koordinační 
skupinou pro otázky plynu Komise vyhlásí 
stav nouze pro Unii, pokud stav nouze 
vyhlásily více než dva příslušné orgány na 
základě ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise 
může vyhlásit stav nouze pro zvláště 
postižené zeměpisné regiony zahrnující 
více než jeden členský stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise vyhlásí stav nouze pro Unii, 
pokud stav nouze vyhlásil více než jeden 
příslušný orgán podle čl. 9 odst. 6 nebo
pokud dle odhadu ENTSO-G přijde Unie 
o značnou část denního dovozu plynu ze 
třetích zemí, kterou není možné nahradit 
pomocí tržních mechanismů. Komise 
může na žádost příslušného orgánu 
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základě ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise 
může vyhlásit stav nouze pro zvláště 
postižené zeměpisné regiony zahrnující 
více než jeden členský stát.

vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené 
zeměpisné regiony zahrnující více než 
jeden členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Stav nouze pro Unii se vyhlásí jen v případě, kdy vnitrostátní opatření a tržní mechanismy 
nepostačují ke kompenzaci nedostatku plynu.

Pozměňovací návrh 394
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise může vyhlásit stav nouze pro 
Společenství na žádost jednoho příslušného 
orgánu, nebo pokud dle výpočtu ENTSO-G 
přijde Společenství o více než 10 % 
denního dovozu plynu ze třetích zemí nebo
o více než 50 % denního dovozu plynu do 
určitého členského státu. Komise vyhlásí 
stav nouze pro Společenství, pokud stav 
nouze vyhlásil více než jeden příslušný 
orgán na základě ověření podle čl. 9 odst. 
6. Komise může vyhlásit stav nouze pro 
zvláště postižené zeměpisné regiony 
zahrnující více než jeden členský stát

Or. hu

Odůvodnění

Kromě ztráty ve výši 10 %  dovozu může také dojít k tomu, že jsou přerušeny veškeré dodávky 
do některého členského státu, aniž by byl vyhlášen stav nouze na úrovni Společenství. Proto je 
třeba zajistit, aby Komise jednající v souladu se zásadou solidarity měla pravomoc vyhlásit 
stav nouze na úrovni Společenství pokaždé, jsou-li dodávky zemního plynu do určitého 
členského státu podstatně narušeny. 
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Pozměňovací návrh 395
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise po konzultaci s Koordinační 
skupinou pro otázky plynu vyhlásí stav 
nouze pro Unii, pokud dle výpočtu 
ENTSO-G přijde Unie o více než 20 %
denního dovozu plynu ze třetích zemí. 
Komise vyhlásí stav nouze pro Unii, pokud 
stav nouze vyhlásil více než jeden 
příslušný orgán na základě ověření podle 
čl. 9 odst. 6. Komise může vyhlásit stav 
nouze pro zvláště postižené zeměpisné 
regiony zahrnující více než jeden členský 
stát.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pro zhodnocení situace v dodávkách je nepovolanější Koordinační 
skupina pro otázky plynu, která představuje vhodnou platformu pro spolupráci mezi dotčeným 
odvětvím a úředníky členských států a Komise, měla by s ní Komise konzultovat vyhlášení 
stavu nouze nebo veškerá přijímaná opatření a měla by se řídit jejími rozhodnutími. Tato 
skupina by měla být rovněž posílena o další členy zastupující plynárenské odvětví 
a průmyslové velkoodběratele.

Pozměňovací návrh 396
Hannes Swoboda

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

pokud stav nouze vyhlásil více než jeden 
příslušný orgán na základě ověření podle 
čl. 9 odst. 6. Komise může vyhlásit stav 
nouze pro zvláště postižené zeměpisné 
regiony zahrnující více než jeden členský 
stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Od Evropské komise se očekává, že by měla začít jednat na celounijní úrovni, pokud je 
přerušením dodávek plynu postižen alespoň jeden členský stát. Měla by zejména poskytnout 
politickou podporu. Jsme si vědomi toho, že konkrétní opatření budou mít vzhledem ke 
specifikám plynárenského průmyslu regionální rozměr. Stejně tak i výpomoc mezi sousedními 
zeměmi je přirozenější nežli mezi státy ležícími v různých regionech. 
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Pozměňovací návrh 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise svolá Koordinační skupinu pro 
otázky plynu, jakmile vyhlásí stav nouze 
pro Společenství.

2. Komise svolá Koordinační skupinu pro 
otázky plynu, jakmile:

– jsou k dispozici spolehlivé známky 
o hrozícím přerušení dodávek plynu, které 
případně poskytne mechanismus 
včasného varování;
– některý členský stát vyhlásí úroveň 
včasného varování, úroveň výstrahy či 
stav nouze, nebo
– je vyhlášen stav nouze pro Unii.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu by měla být svolána v co nejranější fázi případné krize, 
má-li se zajistit efektivní výměna informací a má-li být podpořen účinný rozhodovací proces 
v krizových situacích. 

Pozměňovací návrh 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise svolá Koordinační skupinu pro 
otázky plynu, jakmile vyhlásí stav nouze 
pro Společenství. 

2. Komise svolá Koordinační skupinu pro 
otázky plynu, jakmile vyhlásí stav nouze 
pro Unii. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě stavu nouze pro Společenství 
Komise koordinuje opatření příslušných 
orgánů. Komise zejména zajistí výměnu 
informací, soudržnost a účinnost opatření 
na úrovni členského státu a regionu ve 
vztahu ke Společenství a koordinuje 
opatření vůči třetím zemím. Komise může 
svolat skupinu pro krizové řízení složenou 
zejména ze zástupců odvětví a členských 
států, jichž se stav nouze týká. 

3. V případě stavu nouze pro Unii Komise 
koordinuje opatření příslušných orgánů 
prostřednictvím Koordinační skupiny pro 
otázky plynu, s níž jsou konzultována 
veškerá přijímaná rozhodnutí. Komise 
zejména zajistí výměnu informací, 
soudržnost a účinnost opatření na úrovni 
členského státu a regionu ve vztahu k Unii
a prostřednictvím místopředsedy Komise / 
vysokého představitele pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku a komisaře pro 
energetiku koordinuje opatření vůči třetím 
zemím. Komise svolá skupinu pro krizové 
řízení složenou zejména ze zástupců 
odvětví a členských států, jichž se stav 
nouze týká. Komise organizuje úkoly 
a povinnosti této skupiny s ohledem na 
zvláštní pravomoci Koordinační skupiny 
pro otázky plynu. Komise zajistí, aby 
Koordinační skupina pro otázky plynu 
byla o práci skupiny pro krizové řízení 
pravidelně informována.

Or. en

Odůvodnění

Místopředseda Komise / vysoký představitel a komisař pro energetiku by měli být zapojeni do 
všech stadií provádění tohoto nařízení. Zejména by měli v krizových situacích odpovídat 
za zprostředkování a jménem členských států vést jednání s třetími zeměmi a se zástupci 
průmyslu. Komisař pro energetiku by měl zejména řídit činnosti Koordinační skupiny pro 
otázky plynu, která by měla být v případě krizové situace povinně konzultována.
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Pozměňovací návrh 401
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě stavu nouze pro Společenství
Komise koordinuje opatření příslušných 
orgánů. Komise zejména zajistí výměnu 
informací, soudržnost a účinnost opatření 
na úrovni členského státu a regionu ve 
vztahu ke Společenství a koordinuje 
opatření vůči třetím zemím. Komise může 
svolat skupinu pro krizové řízení složenou 
zejména ze zástupců odvětví a členských 
států, jichž se stav nouze týká.

3. V případě stavu nouze pro Unii Komise 
koordinuje opatření příslušných orgánů, 
aniž by oslabila pravomoci členských 
států v oblasti zabezpečení svých dodávek. 
Komise zejména podporuje výměnu 
informací a soudržnost a účinnost opatření 
na úrovni členského státu a regionu ve 
vztahu k Unii a koordinuje opatření vůči 
třetím zemím, která s nimi konzultuje. 

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě stavu nouze pro Společenství 
Komise koordinuje opatření příslušných 
orgánů. Komise zejména zajistí výměnu 
informací, soudržnost a účinnost opatření 
na úrovni členského státu a regionu ve 
vztahu ke Společenství a koordinuje 
opatření vůči třetím zemím. Komise může 
svolat skupinu pro krizové řízení složenou 
zejména ze zástupců odvětví a členských 
států, jichž se stav nouze týká. 

3. V případě stavu nouze pro Společenství 
Komise po dohodě s Koordinační 
skupinou pro otázky plynu koordinuje 
opatření členských států. Komise zejména 
zajistí výměnu informací, soudržnost 
a účinnost opatření na úrovni členského 
státu a regionu ve vztahu ke Společenství 
a koordinuje opatření vůči třetím zemím. 
Komise může po dohodě s Koordinační 
skupinou pro otázky plynu svolat skupinu 
pro krizové řízení složenou zejména ze 
zástupců odvětví a členských států, jichž 
se stav nouze týká.

Or. de



PE438.242v01-00 42/102 AM\802059CS.doc

CS

Odůvodnění

Úloha, kterou má zemní plyn v jednotlivých členských státech, budování infrastruktury a 
stupeň propojení se sousedními státy se natolik liší, že každý případ narušení dodávek by měl 
být před zavedením opatření posouzen odbornou komisí.  V tomto ohledu se nabízí 
Koordinační skupina pro otázky plynu, jejíž úloha by měla být značně posílena.

Pozměňovací návrh 403
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě stavu nouze pro Společenství
Komise koordinuje opatření příslušných 
orgánů. Komise zejména zajistí výměnu 
informací, soudržnost a účinnost opatření 
na úrovni členského státu a regionu ve 
vztahu ke Společenství a koordinuje
opatření vůči třetím zemím. Komise může 
svolat skupinu pro krizové řízení složenou 
zejména ze zástupců odvětví a členských 
států, jichž se stav nouze týká. 

3. V případě stavu nouze pro Unii Komise 
zajistí koordinaci nouzových opatření 
příslušných orgánů. Komise zejména zajistí 
výměnu informací, soudržnost a účinnost 
opatření na úrovni členského státu 
a regionu ve vztahu k Unii a může zajistit 
koordinaci opatření vůči třetím zemím. 
Komise může svolat skupinu pro krizové 
řízení složenou zejména ze zástupců 
odvětví a členských států, jichž se stav 
nouze týká.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci Komise se zaměří na dosažení co největšího účinku opatření, aniž by však byla 
omezena možnost členských států stanovit nejvhodnější kroky podle konkrétní situace v daném 
státě. Je třeba zabránit narušení hospodářské soutěže a omezování projektů a iniciativ 
v oblasti infrastruktury vyvíjených členskými státy a evropskými podniky.

Pozměňovací návrh 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě stavu nouze pro Společenství 3. V případě stavu nouze pro Unii Komise 
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Komise koordinuje opatření příslušných 
orgánů. Komise zejména zajistí výměnu 
informací, soudržnost a účinnost opatření 
na úrovni členského státu a regionu ve 
vztahu ke Společenství a koordinuje 
opatření vůči třetím zemím. Komise může 
svolat skupinu pro krizové řízení složenou 
zejména ze zástupců odvětví a členských 
států, jichž se stav nouze týká. 

zajistí koordinaci nouzových opatření 
příslušných orgánů. Komise zejména zajistí 
výměnu informací, soudržnost a účinnost 
opatření na úrovni členského státu a 
regionu ve vztahu k Unii a může zajistit 
koordinaci opatření vůči třetím zemím. 
Komise může svolat skupinu pro krizové 
řízení složenou zejména ze zástupců 
odvětví a členských států, jichž se stav 
nouze týká.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci Komise se zaměří na dosažení co největšího účinku opatření, aniž by však byla 
omezena možnost členských států stanovit nejvhodnější kroky podle konkrétní situace v daném 
státě. Je třeba zabránit narušení hospodářské soutěže a omezování projektů a iniciativ 
v oblasti infrastruktury vyvíjených členskými státy a evropskými podniky.

Pozměňovací návrh 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě stavu nouze pro Společenství 
Komise koordinuje opatření příslušných 
orgánů. Komise zejména zajistí výměnu 
informací, soudržnost a účinnost opatření 
na úrovni členského státu a regionu ve 
vztahu ke Společenství a koordinuje
opatření vůči třetím zemím. Komise může 
svolat skupinu pro krizové řízení složenou 
zejména ze zástupců odvětví a členských 
států, jichž se stav nouze týká. 

3. V případě stavu nouze pro Unii Komise 
zajistí koordinaci nouzových opatření 
příslušných orgánů. Komise zejména zajistí 
výměnu informací, soudržnost a účinnost 
opatření na úrovni členského státu a 
regionu ve vztahu k Unii a může zajistit 
koordinaci opatření vůči třetím zemím. 
Komise může svolat skupinu pro krizové 
řízení složenou zejména ze zástupců 
odvětví a členských států, jichž se stav 
nouze týká.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci Komise se zaměří na dosažení co největšího účinku opatření, aniž by však byla 
omezena možnost členských států stanovit nejvhodnější kroky podle konkrétní situace v daném 
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státě. Je třeba zabránit narušení hospodářské soutěže a omezování projektů a iniciativ 
v oblasti infrastruktury vyvíjených členskými státy a evropskými podniky.

Pozměňovací návrh 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě stavu nouze pro Společenství
Komise koordinuje opatření příslušných 
orgánů. Komise zejména zajistí výměnu 
informací, soudržnost a účinnost opatření 
na úrovni členského státu a regionu ve 
vztahu ke Společenství a koordinuje 
opatření vůči třetím zemím. Komise může 
svolat skupinu pro krizové řízení složenou 
zejména ze zástupců odvětví a členských 
států, jichž se stav nouze týká. 

3. V případě stavu nouze pro Unii Komise 
po konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu koordinuje opatření 
příslušných orgánů. Komise zejména zajistí 
výměnu informací, soudržnost a účinnost 
opatření na úrovni členského státu a 
regionu ve vztahu k Unii a koordinuje 
opatření vůči třetím zemím. Komise může 
svolat skupinu pro krizové řízení složenou 
zejména ze zástupců odvětví a členských 
států, jichž se stav nouze týká. 

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by měla být stále konzultována v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 407
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě stavu nouze pro Společenství 
Komise koordinuje opatření příslušných 

3. V případě stavu nouze pro Unii
koordinuje Komise po konzultaci 
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orgánů. Komise zejména zajistí výměnu 
informací, soudržnost a účinnost opatření 
na úrovni členského státu a regionu ve 
vztahu ke Společenství a koordinuje 
opatření vůči třetím zemím. Komise může 
svolat skupinu pro krizové řízení složenou 
zejména ze zástupců odvětví a členských 
států, jichž se stav nouze týká. 

s Koordinační skupinou pro otázky plynu
opatření příslušných orgánů. Komise 
zejména zajistí výměnu informací, 
soudržnost a účinnost opatření na úrovni 
členského státu a regionu ve vztahu k Unii
a koordinuje opatření vůči třetím zemím. 
Komise může svolat skupinu pro krizové 
řízení složenou zejména ze zástupců 
odvětví a členských států, jichž se stav 
nouze týká. 

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě stavu nouze pro Společenství 
Komise koordinuje opatření příslušných 
orgánů. Komise zejména zajistí výměnu 
informací, soudržnost a účinnost opatření 
na úrovni členského státu a regionu ve 
vztahu ke Společenství a koordinuje 
opatření vůči třetím zemím. Komise může 
svolat skupinu pro krizové řízení složenou 
zejména ze zástupců odvětví a členských 
států, jichž se stav nouze týká. 

3. V případě stavu nouze pro Unii
koordinuje Komise po konzultaci 
s Koordinační skupinou pro otázky plynu
opatření příslušných orgánů. Komise 
zejména zajistí výměnu informací, 
soudržnost a účinnost opatření na úrovni 
členského státu a regionu ve vztahu k Unii
a koordinuje opatření vůči třetím zemím. 
Komise může svolat skupinu pro krizové 
řízení složenou zejména ze zástupců 
odvětví a členských států, jichž se stav 
nouze týká. 

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto rozsahu by měla být stále konzultována v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení. 
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Pozměňovací návrh 409
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud je Komise toho názoru, že 
v rámci stavu nouze pro Unii uskutečnil 
příslušný orgán nebo plynárenský podnik 
opatření, které vhodně neřeší stav nouze, 
nebo že vážně ohrožuje situaci v jiném 
členském státu, může Komise pro 
příslušný orgán vydat stanovisko. 

Příslušný orgán změní své opatření do tří 
dnů od oznámení na žádost Komise 
a oznámí jej Komisi či Komisi vyloží, proč 
s žádostí nesouhlasí. V daném případě 
může Komise svoji žádost změnit či 
stáhnout.
Pokud se Komise do tří dnů rozhodne, že 
svoji žádost nezmění ani ji nestáhne, 
příslušný orgán musí žádosti Komise 
neprodleně vyhovět. 

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci Komise se zaměří na dosažení co největšího účinku opatření, aniž by však byla 
omezena možnost členských států stanovit nejvhodnější kroky podle konkrétní situace v daném 
státě. Je třeba zabránit narušení hospodářské soutěže a omezování projektů a iniciativ 
v oblasti infrastruktury vyvíjených členskými státy a evropskými podniky.
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Pozměňovací návrh 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud je Komise toho názoru, že 
v rámci stavu nouze pro Unii uskutečnil 
příslušný orgán nebo plynárenský podnik
opatření, které vhodně neřeší stav nouze, 
nebo že vážně ohrožuje situaci v jiném 
členském státu, může Komise pro 
příslušný orgán vydat stanovisko. 

Příslušný orgán změní své opatření do tří 
dnů od oznámení na žádost Komise 
a oznámí jej Komisi či Komisi vyloží, proč 
s žádostí nesouhlasí. V daném případě 
může Komise svoji žádost změnit či 
stáhnout.
Pokud se Komise do tří dnů rozhodne, že 
svoji žádost nezmění ani ji nestáhne, 
příslušný orgán musí žádosti Komise 
neprodleně vyhovět.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci Komise se zaměří na dosažení co největšího účinku opatření, aniž by však byla 
omezena možnost členských států stanovit nejvhodnější kroky podle konkrétní situace v daném 
státě. Je třeba zabránit narušení hospodářské soutěže a omezování projektů a iniciativ 
v oblasti infrastruktury vyvíjených členskými státy a evropskými podniky.

Pozměňovací návrh 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud je Komise toho názoru, že 
v rámci stavu nouze pro Společenství 

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

příslušný orgán nebo plynárenský podnik 
opatření, které vhodně neřeší stav nouze, 
nebo že vážně ohrožuje situaci v jiném 
členském státu, může Komise příslušnému 
orgánu nebo plynárenskému podniku 
doporučit, aby svoje opatření změnil. 

Příslušný orgán změní své opatření do tří 
dnů od oznámení na žádost Komise 
a oznámí jej Komisi či Komisi vyloží, proč 
s žádostí nesouhlasí. V daném případě 
může Komise svoji žádost změnit či 
stáhnout.
Pokud se Komise do tří dnů rozhodne, že 
svoji žádost nezmění ani ji nestáhne, 
příslušný orgán musí žádosti Komise 
neprodleně vyhovět.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 412
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud je Komise po dohodě 
s Koordinační skupinou pro otázky plynu
toho názoru, že v rámci stavu nouze pro 
Společenství uskutečnil členský stát nebo 
plynárenský podnik opatření, které vhodně 
neřeší stav nouze, nebo že vážně ohrožuje 
situaci v jiném členském státu, požádá 
Komise tento členský stát nebo 
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plynárenský podnik, aby svoje opatření 
změnil.

Příslušný orgán změní své opatření do tří 
dnů od oznámení na žádost Komise 
a oznámí jej Komisi či Komisi vyloží, proč 
s žádostí nesouhlasí. V daném případě 
může Komise svoji žádost změnit či 
stáhnout.

Členský stát změní své opatření do tří dnů 
od oznámení žádosti Komise a informuje ji 
o tom či Komisi vyloží, proč s žádostí 
nesouhlasí. V daném případě může Komise 
svoji žádost změnit či stáhnout.

Pokud se Komise do tří dnů rozhodne, že 
svoji žádost nezmění ani ji nestáhne, 
příslušný orgán musí žádosti Komise 
neprodleně vyhovět. 

Pokud se Komise do tří dnů rozhodne, že 
svoji žádost nezmění ani ji nestáhne, 
členský stát musí žádosti Komise 
neprodleně vyhovět.

Or. de

Odůvodnění

Úloha, kterou má zemní plyn v jednotlivých členských státech, budování infrastruktury a 
stupeň propojení se sousedními státy se natolik liší, že každý případ narušení dodávek by měl 
být před zavedením opatření posouzen odbornou komisí.  V tomto ohledu se nabízí 
Koordinační skupina pro otázky plynu, jejíž úloha by měla být značně posílena.

Pozměňovací návrh 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud je Komise toho názoru, že 
v rámci stavu nouze pro Unii uskutečnil 
příslušný orgán nebo plynárenský podnik 
opatření, které vhodně neřeší stav nouze, 
nebo že vážně ohrožuje situaci v jiném 
členském státu, požádá Komise příslušný 
orgán nebo plynárenský podnik, aby svoje 
opatření změnil. Komise ve své žádosti 
uvede konkrétní opatření, jež by měl 
příslušný orgán nebo plynárenský podnik 
přijmout s cílem obnovit fungování 
vnitřního trhu s plynem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud je Komise toho názoru, že 
v rámci stavu nouze pro Unii uskutečnil 
příslušný orgán opatření, které vhodně 
neřeší stav nouze, nebo že vážně ohrožuje 
situaci v jiném členském státu, Komise 
poté, co náležitě zohlední stanovisko 
Koordinační skupiny pro otázky plynu, 
požádá příslušný orgán, aby svoje opatření 
změnil.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by měla být stále konzultována v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 415
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud je Komise toho názoru, že 
v rámci stavu nouze pro Unii uskutečnil 
příslušný orgán opatření, které vhodně 
neřeší stav nouze, nebo že vážně ohrožuje 
situaci v jiném členském státu, Komise 
poté, co náležitě zohlední stanovisko 
Koordinační skupiny pro otázky plynu, 
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podnik, aby svoje opatření změnil. požádá příslušný orgán, aby svoje opatření 
změnil.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty.

Pozměňovací návrh 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud je Komise toho názoru, že 
v rámci stavu nouze pro Unii uskutečnil 
příslušný orgán opatření, které vhodně 
neřeší stav nouze, nebo že vážně ohrožuje 
situaci v jiném členském státu, Komise 
poté, co náležitě zohlední stanovisko 
Koordinační skupiny pro otázky plynu, 
požádá příslušný orgán, aby svoje opatření 
změnil.

Or. en

Odůvodnění

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.
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Pozměňovací návrh 417
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud je Komise toho názoru, že 
v rámci stavu nouze pro Unii uskutečnil 
příslušný orgán nebo plynárenský podnik 
opatření, které vhodně neřeší stav nouze, 
nebo že vážně ohrožuje situaci v jiném 
členském státu, požádá Komise po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu příslušný orgán nebo 
plynárenský podnik, aby svoje opatření 
změnil.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud je Komise toho názoru, že 
v rámci stavu nouze pro Unii uskutečnil 
příslušný orgán nebo plynárenský podnik 
opatření, které vhodně neřeší stav nouze, 
nebo že vážně ohrožuje situaci v jiném 
členském státu, může Komise příslušnému 
orgánu nebo plynárenskému podniku 
navrhnout, aby svoje opatření změnil.

Or. en
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Pozměňovací návrh 419
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán změní své opatření do tří 
dnů od oznámení na žádost Komise 
a oznámí jej Komisi či Komisi vyloží, proč 
s žádostí nesouhlasí. V daném případě 
může Komise svoji žádost změnit či 
stáhnout.

Příslušný orgán své opatření změní
v přiměřené lhůtě od oznámení žádosti 
Komise a uvědomí o jí tom či Komisi
vyloží, proč s žádostí nesouhlasí. V daném 
případě může Komise svoji žádost změnit 
či stáhnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise do tří dnů rozhodne, že 
svoji žádost nezmění ani ji nestáhne, 
příslušný orgán musí žádosti Komise 
neprodleně vyhovět. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud se Komise domnívá, že 
opatření, která ve stavu nouze pro Unii 
přijaly příslušné orgány nebo plynárenské 
podniky, jsou neúčinná, má právo jednat 
přímo prostřednictvím opatření uvedených 
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v přílohách II a III, aby ihned obnovila 
dodávky plynu na postižené trhy. Přímé 
zapojení Komise je přípustné do doby, než 
je obnoveno fungování vnitřního trhu se 
zemním plynem.
Komise po konzultaci s příslušnými 
orgány zavede kompenzační mechanismy 
Unie, které budou vycházet z předem 
vymezených modelů vycházejících 
ze situace na trhu a zahrnovat i náležité 
náhrady pro plynárenské podniky, které 
své zásoby zemního plynu poskytly na 
překonání stavu nouze pro Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán nebo plynárenský 
podnik nezavede žádné opatření, které by 
kdykoli omezovalo přeshraniční tok plynu 
na vnitřním trhu.

5. Členské státy a příslušné orgány 
nezavedou žádné opatření, které by 
nepatřičně omezovalo přeshraniční tok
smluvních objemů plynu, a dostojí svým 
zákonným povinnostem v souvislosti se 
zdravím, bezpečností a otázkami životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně vymezit povinnosti jednotlivých zúčastněných stran. Má to zásadní význam 
zejména během velmi vážných krizí postihujících několik členských států, kdy samotné tržní 
mechanismy již nepostačují k řešení této situace. Tento pozměňovací návrh rovněž zajišťuje 
soulad mezi čl. 10 odst. 5 a čl. 9 odst. 3 navrženého nařízení. Kromě toho musí podniky 
dodržovat mnoho právních ustanovení vztahujících se k výše uvedeným otázkám. Nová 
ustanovení s nimi nesmí být v rozporu.
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Pozměňovací návrh 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě stavu nouze pro Společenství
zajistí členské státy, aby byl zachován 
přeshraniční přístup ke skladovacím 
zařízením a nezavedou žádná právní 
ustanovení, která by nepatřičně omezovala 
tok plynu na postižené trhy. 

6. V případě stavu nouze pro Unii zajistí 
členské státy, aby byl na základě 
stávajících obchodních dohod zachován 
přeshraniční přístup ke skladovacím 
zařízením, a nezavedou žádná právní 
ustanovení, která by nepatřičně omezovala 
tok smluvních objemů plynu na postižené 
trhy.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba objasnit, že tento přístup je zajištěn na základě obchodních dohod, takže tyto dohody 
jsou chráněny. Je třeba jasně vymezit povinnosti jednotlivých zúčastněných stran. Má to 
zásadní význam zejména během velmi vážných krizí postihujících několik členských států, kdy 
samotné tržní mechanismy již nepostačují k řešení této situace. Obchodní dohody by měly být 
dodržovány i ve stavu nouze pro Unii.

Pozměňovací návrh 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud se Komise domnívá, že 
opatření, která ve stavu nouze pro Unii 
přijaly příslušné orgány nebo plynárenské 
podniky, jsou nedostatečná, má právo 
přímo přistoupit k provádění opatření 
uvedených v přílohách II a III, aby 
obnovila dodávky plynu na postižené trhy.
Komise po konzultaci s příslušnými 
orgány zavede kompenzační mechanismy 
Unie, které budou vycházet z předem 
vymezených modelů vycházejících 
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ze situace na trhu a které budou 
zahrnovat i náležité náhrady pro 
plynárenské podniky, které své zásoby 
zemního plynu poskytly na překonání 
stavu nouze pro Unii.

Or. en

Odůvodnění

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
competent authorities until the normal functioning of the market is restored.  However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the 
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available. 

Pozměňovací návrh 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam 
pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odborníků z odvětví a zástupců 
Komise. V případě potřeby může tato 
monitorovací pracovní skupina zahájit 
svoji činnost a ve spolupráci 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu ve Společenství i mimo 
něj a podávat o nich zprávy. 

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam 
pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odvětvových odborníků, 
zástupců Komise a z pracovníků komisaře 
pro energetiku a úřadu místopředsedy 
Komise / vysokého představitele pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku. 
V případě potřeby může tato monitorovací 
pracovní skupina zahájit svoji činnost a ve 
spolupráci s dodavatelskými a tranzitními 
zeměmi sledovat toky plynu v Unii i mimo 
ni a podávat o nich zprávy.

Or. en

Odůvodnění

Vysoký představitel / místopředseda a komisař pro energetiku by měli být zapojeni do všech 
stadií provádění tohoto nařízení. Zejména by měli v krizových situacích odpovídat 
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za zprostředkovávání a jménem členských států vést jednání s třetími zeměmi a se zástupci 
průmyslu. Komisař pro energetiku by měl zejména řídit činnosti Koordinační skupiny pro 
otázky plynu, která by měla být v případě krizové situace povinně konzultována.

Pozměňovací návrh 426
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam 
pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odborníků z odvětví a zástupců 
Komise. V případě potřeby může tato 
monitorovací pracovní skupina zahájit 
svoji činnost a ve spolupráci 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu ve Společenství i 
mimo něj a podávat o nich zprávy. 

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam 
pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odborníků z odvětví a zástupců 
Komise. V případě potřeby může tato 
monitorovací pracovní skupina zahájit 
svoji činnost a ve spolupráci 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu ve Společenství i 
mimo něj a podávat o nich zprávy.Při 
výběru odborníků a zástupců Komise musí 
být stejným způsobem zohledněna  
profesionální hlediska i zásada regionální 
rovnováhy.

Or. hu

Odůvodnění

Členové, kteří se mají podílet na práci monitorovací pracovní skupiny, by měli být vybíráni na 
základě zásady regionální rovnováhy a odborných technických znalostí.  Při řešení 
regionálních krizí v dodávkách mohou sehrát důležitou úlohu odborníci, kteří jsou v potřebné 
míře obeznámeni s místními poměry.  

Pozměňovací návrh 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam 
pro monitorovací pracovní skupinu 

7. Komise poté, co řádně zohlední 
stanovisko Koordinační skupiny pro 
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složenou z odborníků z odvětví a zástupců 
Komise. V případě potřeby může tato 
monitorovací pracovní skupina zahájit 
svoji činnost a ve spolupráci 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu ve Společenství i mimo 
něj a podávat o nich zprávy. 

otázky plynu, vytvoří stálý rezervní 
seznam pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odvětvových odborníků 
a zástupců Komise.  V případě potřeby 
může tato monitorovací pracovní skupina 
zahájit svoji činnost a ve spolupráci 
s producentskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu v Unii i mimo ni a 
podávat o nich zprávy.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto rozsahu by měla být stále konzultována v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam 
pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odborníků z odvětví a zástupců 
Komise. V případě potřeby může tato 
monitorovací pracovní skupina zahájit 
svoji činnost a ve spolupráci 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu ve Společenství i mimo 
něj a podávat o nich zprávy. 

7. Komise poté, co řádně zohlední 
stanovisko Koordinační skupiny pro 
otázky plynu, vytvoří stálý rezervní 
seznam pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odvětvových odborníků 
a zástupců Komise. V případě potřeby 
může tato monitorovací pracovní skupina 
zahájit svoji činnost a ve spolupráci 
s producentskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu v Unii i mimo ni
a podávat o nich zprávy.

Or. en
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Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený z odborných zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. Proto by Komise měla v souladu s ustanoveními tohoto nařízení s touto 
skupinou často vést konzultace.

Pozměňovací návrh 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam 
pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odborníků z odvětví a zástupců 
Komise. V případě potřeby může tato 
monitorovací pracovní skupina zahájit 
svoji činnost a ve spolupráci 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu ve Společenství i mimo 
něj a podávat o nich zprávy. 

7. Komise poté, co řádně zohlední 
stanovisko Koordinační skupiny pro 
otázky plynu, vytvoří stálý rezervní 
seznam pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odvětvových odborníků 
a zástupců Komise. V případě potřeby 
může tato monitorovací pracovní skupina 
zahájit svoji činnost a ve spolupráci 
s producentskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu v Unii i mimo ni
a podávat o nich zprávy.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by Komise měla se skupinou běžně konzultovat 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam 
pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odborníků z odvětví a zástupců 
Komise. V případě potřeby může tato 
monitorovací pracovní skupina zahájit 
svoji činnost a ve spolupráci 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu ve Společenství i mimo 
něj a podávat o nich zprávy. 

7. Komise poté, co řádně zohlední 
stanovisko Koordinační skupiny pro 
otázky plynu, vytvoří stálý rezervní 
seznam pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odvětvových odborníků 
a zástupců Komise. V případě potřeby 
může tato monitorovací pracovní skupina 
zahájit svoji činnost a ve spolupráci 
s producentskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu v Unii i mimo ni
a podávat o nich zprávy.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by Komise měla se skupinou běžně konzultovat 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 431
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam 
pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odborníků z odvětví a zástupců 
Komise. V případě potřeby může tato 
monitorovací pracovní skupina zahájit 
svoji činnost a ve spolupráci 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 

7. Komise po konzultaci s Koordinační 
skupinou pro otázky plynu vytvoří stálý 
rezervní seznam pro monitorovací pracovní 
skupinu složenou z odvětvových odborníků 
a zástupců Komise. V případě potřeby 
může tato monitorovací pracovní skupina 
zahájit svoji činnost a ve spolupráci 
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sledovat toky plynu ve Společenství i mimo 
něj a podávat o nich zprávy. 

s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu v Unii i mimo ni a 
podávat o nich zprávy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam 
pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odborníků z odvětví a zástupců 
Komise. V případě potřeby může tato 
monitorovací pracovní skupina zahájit 
svoji činnost a ve spolupráci 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
sledovat toky plynu ve Společenství i mimo 
něj a podávat o nich zprávy. 

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam 
pro monitorovací pracovní skupinu 
složenou z odvětvových odborníků 
a zástupců všech členských států. 
V případě potřeby může tato monitorovací 
pracovní skupina zahájit svoji činnost a ve 
stálé spolupráci s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi sledovat toky plynu 
v Unii i mimo ni a podávat o nich zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Koordinační skupina pro 
otázky plynu s cílem usnadnit koordinaci 
opatření v oblasti zabezpečení dodávek. 
Skupina se skládá ze zástupců členských 
států, agentury ACER, sítě ENTSO-G a 
reprezentativních subjektů dotčeného
odvětví a ze zástupců odběratelů. Komise 
rozhodne o složení skupiny tak, aby byla 
zaručena její reprezentativnost, a skupině 
předsedá. Skupina stanoví svůj jednací řád.

1. Zřizuje se Koordinační skupina pro 
otázky plynu s cílem usnadnit koordinaci 
opatření v oblasti zabezpečení dodávek. 
Skupina se skládá ze zástupců příslušných 
orgánů, vnitrostátních regulačních 
orgánů, nejsou-li součástí příslušných 
orgánů, agentury ACER, sítě ENTSO-
G, zástupců profesních sdružení
plynárenského a elektrárenského odvětví 
a ze zástupců sdružení odběratelů. Komise 



PE438.242v01-00 62/102 AM\802059CS.doc

CS

rozhodne o složení skupiny tak, aby byla 
zaručena její reprezentativnost, a skupině 
předsedá. Skupina stanoví svůj jednací řád.

Or. de

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu sehrála při poslední krizi v oblasti zemního plynu 
klíčovou úlohu. Bude bezpochyby přínosem, posoudí-li Komise vnitrostátní plány a docílí 
určitého stupně harmonizace. Hlavní úloha by však měla být ponechána Koordinační skupině 
pro otázky plynu. Je třeba posílit pravomoci této skupiny. 

Pozměňovací návrh 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Koordinační skupina pro 
otázky plynu s cílem usnadnit koordinaci 
opatření v oblasti zabezpečení dodávek. 
Skupina se skládá ze zástupců členských 
států, agentury ACER, sítě ENTSO-G 
a reprezentativních subjektů dotčeného 
odvětví a ze zástupců odběratelů. Komise 
rozhodne o složení skupiny tak, aby byla 
zaručena její reprezentativnost, a skupině 
předsedá. Skupina stanoví svůj jednací řád.

1. Zřizuje se Koordinační skupina pro 
otázky plynu s cílem usnadnit koordinaci 
opatření v oblasti zabezpečení dodávek. 
Skupina se skládá ze zástupců příslušných 
orgánů, agentury ACER, sítě ENTSO-G, 
reprezentativních subjektů dotčeného 
odvětví a ze zástupců odběratelů a
elektrárenského průmyslu. Komise 
rozhodne o složení skupiny tak, aby byla 
zaručena její reprezentativnost, a skupině 
předsedá. Skupina stanoví svůj jednací řád.

Or. en

Odůvodnění

Úloha Koordinační skupiny pro otázky plynu je velmi důležitá. Jelikož její funkce je mnohem 
významnější než pouze poradenská, neboť hodnotí situaci v oblasti dodávek plynu a poskytuje 
vhodnou platformu pro spolupráci všech zúčastněných stran, měla by také  zahrnovat 
zástupce elektrárenského průmyslu.
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Pozměňovací návrh 435
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Koordinační skupina pro 
otázky plynu s cílem usnadnit koordinaci 
opatření v oblasti zabezpečení dodávek. 
Skupina se skládá ze zástupců členských 
států, agentury ACER, sítě ENTSO-G a 
reprezentativních subjektů dotčeného 
odvětví a ze zástupců odběratelů. Komise 
rozhodne o složení skupiny tak, aby byla 
zaručena její reprezentativnost, a skupině 
předsedá. Skupina stanoví svůj jednací 
řád.

1. Zřizuje se Koordinační skupina pro 
otázky plynu s cílem usnadnit koordinaci 
opatření v oblasti zabezpečení dodávek. 
Skupina se skládá ze zástupců všech
členských států, agentury ACER, sítě 
ENTSO-G a reprezentativních subjektů 
dotčeného odvětví a ze zástupců 
odběratelů. Zajistí se, aby byly zastoupeny 
všechny členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Skupina zajistí zastoupení všech 
dotčených stran, přičemž se řídí podle 
zvláštního charakteru bezpečnostních 
otázek nebo v případě stavu nouze podle 
regionů zapojených do mimořádného 
postupu.

Or. it

Odůvodnění

Složení Koordinační skupiny se bude měnit v závislosti na projednávaných otázkách.
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Pozměňovací návrh 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Koordinační skupina pro otázky plynu 
poskytuje Komisi pomoc v oblasti: 

2. V souladu s ustanoveními tohoto
nařízení Koordinační skupina pro otázky 
plynu úzce spolupracuje s Komisí zejména
v oblasti: 

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto rozsahu by měla být stále konzultována v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Koordinační skupina pro otázky plynu 
poskytuje Komisi pomoc v oblasti: 

2. V souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení Koordinační skupina pro otázky 
plynu úzce spolupracuje s Komisí zejména
v oblasti: 

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
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zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by Komise měla se skupinou běžně konzultovat 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Koordinační skupina pro otázky plynu 
poskytuje Komisi pomoc v oblasti:

2. V souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení Koordinační skupina pro otázky 
plynu úzce spolupracuje s Komisí zejména
v oblasti: 

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by Komise měla se skupinou běžně konzultovat 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Koordinační skupina pro otázky plynu 
poskytuje Komisi pomoc v oblasti: 

2. V souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení Koordinační skupina pro otázky 
plynu úzce spolupracuje s Komisí zejména
v oblasti: 

Or. en
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Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by Komise měla se skupinou běžně konzultovat 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 441
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Koordinační skupina pro otázky plynu 
poskytuje Komisi pomoc v oblasti: 

2. Koordinační skupina pro otázky plynu 
spolupracuje s Komisí v oblasti:

Or. de

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu sehrála při poslední krizi v oblasti zemního plynu 
klíčovou úlohu. Bude bezpochyby přínosem, posoudí-li Komise vnitrostátní plány a docílí 
určitého stupně harmonizace. Hlavní úloha by však měla být ponechána Koordinační skupině 
pro otázky plynu. Je třeba posílit pravomoci této skupiny. 

Pozměňovací návrh 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) úrovně zabezpečení dodávek,
srovnávacích kritérií a metodik 
posuzování;

d) úrovně zabezpečení dodávek, 
srovnávacích kritérií a metodik posuzování 
rizik a dopadů;

Or. en
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Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto rozsahu by měla být stále konzultována v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) úrovně zabezpečení dodávek, 
srovnávacích kritérií a metodik 
posuzování;

d) úrovně zabezpečení dodávek, 
srovnávacích kritérií a metodik posuzování 
rizik a dopadů;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by Komise měla se skupinou běžně konzultovat 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) úrovně zabezpečení dodávek, 
srovnávacích kritérií a metodik 
posuzování;

d) úrovně zabezpečení dodávek, 
srovnávacích kritérií a metodik posuzování 
rizik a dopadů;



PE438.242v01-00 68/102 AM\802059CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by Komise měla se skupinou běžně konzultovat 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) úrovně zabezpečení dodávek, 
srovnávacích kritérií a metodik 
posuzování;

d) úrovně zabezpečení dodávek, 
srovnávacích kritérií a metodik posuzování 
rizik a dopadů;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by Komise měla se skupinou běžně konzultovat 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 446
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) provádění plánů; g) provádění a přezkum preventivních
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plánů a plánů pro stav nouze;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) provádění plánů; g) provádění, přezkum a rušení plánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) provádění plánů; g) přezkum a provádění plánů;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto rozsahu by měla být stále konzultována v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) provádění plánů; g) přezkum a provádění plánů;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto rozsahu by Komise měla se skupinou běžně konzultovat, a sice 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) provádění plánů; g) přezkum a provádění plánů;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by Komise měla se skupinou běžně konzultovat 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) provádění plánů; g) přezkum a provádění plánů;

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako odborný orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by Komise měla se skupinou běžně konzultovat 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 452
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Koordinační skupině pro otázky plynu 
se při uplatňování tohoto nařízení 
předávají pouze informace nedůvěrné 
povahy. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 453
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise svolává Koordinační skupinu
pro otázky plynu pravidelně.

3. Koordinační skupina pro otázky plynu 
pravidelně zasedá. 

Or. de

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu sehrála při poslední krizi v oblasti zemního plynu 
klíčovou úlohu. Bude bezpochyby přínosem, posoudí-li Komise vnitrostátní plány a docílí 
určitého stupně harmonizace. Hlavní úloha by však měla být ponechána Koordinační skupině 
pro otázky plynu. Je třeba posílit pravomoci této skupiny. 

Pozměňovací návrh 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Je možné zřídit regionální podskupiny 
Koordinační skupiny pro otázky plynu, jež 
by byly složeny z členů z dotčeného
regionu. Práce regionálních podskupin 
bude sledována Koordinační skupinou 
pro otázky plynu.

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení regionálních cílů stanovených v návrhu nařízení je zásadní, aby veškeré 
zúčastněné orgány i plynárenské podniky zvážily formy účinné spolupráce. Např. efektivitu 
Koordinační skupiny pro otázky plynu by bylo možné zvýšit tím, že bude umožněno vytvářet 
zvláštní podskupiny, jež se budou zabývat problematikou zajištění dodávek na regionální 
úrovni.
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Pozměňovací návrh 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Koordinační skupině pro otázky plynu 
se při uplatňování tohoto nařízení 
předávají pouze informace nedůvěrné 
povahy. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k členství v Koordinační skupině pro otázky plynu by sdělování důvěrných 
informací mohlo závažně poškodit obchodní zájmy podniků, znesnadnit provádění smluv, vést 
k narušení trhu a dokonce ohrozit zabezpečení dodávek (zejména pokud jde o nutnost 
zachovat vyjednávací sílu dodavatelů plynu EU při jednáních s externími producenty). 

Pozměňovací návrh 456
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán musí mít během stavu
nouze každodenně k dispozici zejména tyto 
informace:

1. Od …* musí mít příslušný orgán během 
stavu nouze každodenně k dispozici 
zejména tyto informace:
*Úř. věst. prosím vložte datum: 6 měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby informace uvedené v čl. 12 odst.1 byly v případě krize příslušnému orgánu 
denně k dispozici.  Jelikož mezi příslušným orgánem a účastníky trhu musí být stanoven 
způsob předávání těchto informací, měla by se stanovit prováděcí lhůta v délce 6 měsíců. 
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Pozměňovací návrh 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tok plynu za hodinu ve všech 
přeshraničních vstupních a výstupních 
bodech, jakož i v bodech připojení zařízení 
na těžbu k síti, zásobníku, LNG, vyjádřený 
v milionech m3/den;

b) tok plynu za hodinu ve všech 
přeshraničních vstupních a výstupních 
bodech, jakož i v bodech připojení 
přepravní soustavy k zařízení na těžbu, 
skladovacímu zařízení či terminálu LNG;

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tok plynu za hodinu ve všech 
přeshraničních vstupních a výstupních 
bodech, jakož i v bodech připojení zařízení 
na těžbu k síti, zásobníku, LNG, vyjádřený 
v milionech m3/den;

b) tok plynu za hodinu ve všech 
přeshraničních vstupních a výstupních 
bodech, jakož i v bodech připojení 
přepravní soustavy k zařízení na těžbu, 
skladovacímu zařízení či terminálu LNG;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje návrh čl. 12 odst. 1 písm. b). Rovněž upravuje návrh čl. 12 
odst. 1 písm. c) tak, aby byl zajištěn jeho soulad se situací na trhu, kde budou v praxi 
k dispozici nejlepší odhady. Kromě toho znění navržené PGNiG nespecifikuje objem, je však 
zřejmé, že tok plynu za hodinu by neměl být uváděn v milionech m3/den, nýbrž v milionech 
m3/hodinu, jak je uvedeno ve znění navrženém EK.  
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Pozměňovací návrh 459
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tok plynu za hodinu ve všech 
přeshraničních vstupních a výstupních 
bodech, jakož i v bodech připojení zařízení 
na těžbu k síti, zásobníku, LNG, vyjádřený 
v milionech m3/den;

b) tok plynu za hodinu ve všech 
přeshraničních vstupních a výstupních 
bodech, jakož i v bodech připojení 
přepravní soustavy k zařízení na těžbu, 
skladovacímu zařízení či terminálu LNG;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje návrh čl. 12 odst. 1 písm. b). Rovněž upravuje návrh čl. 12 
odst. 1 písm. c) tak, aby byl zajištěn jeho soulad se situací na trhu, kde budou v praxi 
k dispozici nejlepší odhady.

Pozměňovací návrh 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tok plynu za hodinu ve všech 
přeshraničních vstupních a výstupních 
bodech, jakož i v bodech připojení zařízení 
na těžbu k síti, zásobníku, LNG, vyjádřený 
v milionech m3/den;

b) tok plynu za hodinu ve všech 
přeshraničních vstupních a výstupních 
bodech, jakož i v bodech připojení 
přepravní soustavy k zařízení na těžbu, 
skladovacímu zařízení či terminálu LNG;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje návrh čl. 12 odst. 1 písm. b). Rovněž upravuje návrh čl. 12 
odst. 1 písm. c) tak, aby byl zajištěn jeho soulad se situací na trhu, kde budou v praxi 
k dispozici nejlepší odhady.
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Pozměňovací návrh 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tok plynu za hodinu ve všech 
přeshraničních vstupních a výstupních 
bodech, jakož i v bodech připojení zařízení 
na těžbu k síti, zásobníku, LNG, vyjádřený 
v milionech m3/den;

b) tok plynu za hodinu ve všech 
přeshraničních vstupních a výstupních 
bodech, jakož i v bodech připojení 
přepravní soustavy k zařízení na těžbu, 
skladovacímu zařízení či terminálu LNG;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje návrh čl. 12 odst. 1 písm. b). Rovněž upravuje návrh čl. 12 
odst. 1 písm. c) tak, aby byl zajištěn jeho soulad se situací na trhu, kde budou v praxi 
k dispozici nejlepší odhady.

Pozměňovací návrh 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) období, vyjádřené počtem dnů, po které 
lze zajistit dodávky plynu chráněným 
odběratelům.

c) období, vyjádřené počtem dnů, po které
se očekává, že lze zajistit dodávky plynu 
chráněným odběratelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) období, vyjádřené počtem dnů, po které c) období, vyjádřené počtem dnů, po které
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lze zajistit dodávky plynu chráněným 
odběratelům.

se očekává, že lze zajistit dodávky plynu 
chráněným odběratelům.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje návrh čl. 12 odst. 1 písm. b). Rovněž upravuje návrh čl. 12 
odst. 1 písm. c) tak, aby byl zajištěn jeho soulad se situací na trhu, kde budou v praxi 
k dispozici nejlepší odhady. Kromě toho znění navržené PGNiG nespecifikuje objem, je však 
zřejmé, že tok plynu za hodinu by neměl být uváděn v milionech m3/den, nýbrž v milionech 
m3/hodinu, jak je uvedeno ve znění navrženém EK.  

Pozměňovací návrh 464
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) období, vyjádřené počtem dnů, po které 
lze zajistit dodávky plynu chráněným 
odběratelům.

c) období, vyjádřené počtem dnů, po které
se očekává, že lze zajistit dodávky plynu 
chráněným odběratelům.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje návrh čl. 12 odst. 1 písm. b). Rovněž upravuje návrh čl. 12 
odst. 1 písm. c) tak, aby byl zajištěn jeho soulad se situací na trhu.

Pozměňovací návrh 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) období, vyjádřené počtem dnů, po které 
lze zajistit dodávky plynu chráněným 
odběratelům.

c) období, vyjádřené počtem dnů, po které
se očekává, že lze zajistit dodávky plynu 
chráněným odběratelům.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje návrh čl. 12 odst. 1 písm. b). Rovněž upravuje návrh čl. 12 
odst. 1 písm. c), tak, aby byl zajištěn jeho soulad se situací na trhu..   

Pozměňovací návrh 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) období, vyjádřené počtem dnů, po které
lze zajistit dodávky plynu chráněným 
odběratelům.

c) období, vyjádřené počtem dnů, po které
se očekává, že lze zajistit dodávky plynu 
chráněným odběratelům.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje návrh čl. 12 odst. 1 písm. b). Rovněž upravuje návrh čl. 12 
odst. 1 písm. c), tak, aby byl zajištěn jeho soulad se situací na trhu.   

Pozměňovací návrh 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po skončení stavu nouze příslušný orgán 
neprodleně poskytne Komisi podrobné 
posouzení stavu nouze a účinnosti 
provedených opatření, včetně posouzení 
hospodářského dopadu stavu nouze, 
dopadu přechodu na jiná paliva na úroveň 
emisí, dopadu na odvětví elektřiny a 
pomoci poskytnuté od a/nebo obdržené od 
Společenství a jeho členských států. 

5. Po skončení stavu nouze příslušný orgán 
neprodleně poskytne Komisi podrobné 
posouzení stavu nouze a účinnosti 
provedených opatření, včetně posouzení 
hospodářského dopadu stavu nouze, 
dopadu přechodu na jiná paliva na úroveň 
emisí, dopadu na odvětví elektřiny a 
pomoci poskytnuté od a/nebo obdržené od 
Unie a jejích členských států. Komise 
provede analýzu hodnocení členských 
států a  její výsledky předloží v souhrnné 
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podobě Koordinační skupině pro otázky 
plynu.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by měla být stále konzultována v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po skončení stavu nouze příslušný orgán 
neprodleně poskytne Komisi podrobné 
posouzení stavu nouze a účinnosti 
provedených opatření, včetně posouzení 
hospodářského dopadu stavu nouze, 
dopadu přechodu na jiná paliva na úroveň 
emisí, dopadu na odvětví elektřiny a 
pomoci poskytnuté od a/nebo obdržené od 
Společenství a jeho členských států. 

5. Po skončení stavu nouze příslušný orgán 
neprodleně poskytne Komisi podrobné 
posouzení stavu nouze a účinnosti 
provedených opatření, včetně posouzení 
hospodářského dopadu stavu nouze, 
dopadu přechodu na jiná paliva na úroveň 
emisí, dopadu na odvětví elektřiny 
a pomoci poskytnuté od a/nebo obdržené 
od Unie a jejích členských států. Komise 
provede analýzu hodnocení členských 
států a  její výsledky předloží v souhrnné 
podobě Koordinační skupině pro otázky 
plynu. 

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený ze zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. 
Koordinační skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření 
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týkajících se zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by měla být stále konzultována 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po skončení stavu nouze příslušný orgán 
neprodleně poskytne Komisi podrobné 
posouzení stavu nouze a účinnosti 
provedených opatření, včetně posouzení 
hospodářského dopadu stavu nouze, 
dopadu přechodu na jiná paliva na úroveň 
emisí, dopadu na odvětví elektřiny a 
pomoci poskytnuté od a/nebo obdržené od 
Společenství a jeho členských států. 

5. Po skončení stavu nouze příslušný orgán 
neprodleně poskytne Komisi podrobné 
posouzení stavu nouze a účinnosti 
provedených opatření, včetně posouzení 
hospodářského dopadu stavu nouze, 
dopadu přechodu na jiná paliva na úroveň 
emisí, dopadu na odvětví elektřiny 
a pomoci poskytnuté od a/nebo obdržené 
od Unie a jejích členských států. Komise 
provede analýzu hodnocení členských 
států a  její výsledky předloží v souhrnné 
podobě Koordinační skupině pro otázky 
plynu. 

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se jako orgán složený ze  zástupců různých 
zúčastněných stran (plynárenského odvětví, sítě ENTSO-G, relevantních zákazníků, 
vnitrostátních příslušných orgánů a agentury ACER) jeví jako nejlepší fórum pro diskusi, 
výměnu zkušeností i formální konzultace a koordinaci se zúčastněnými subjekty. Koordinační 
skupina pro otázky plynu by proto měla usnadnit koordinaci opatření týkajících se 
zabezpečení dodávek. V tomto ohledu by měla být stále konzultována v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 470
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) členské státy informují Evropskou 
komisi o veškerých stávajících 
mezivládních dohodách uzavřených se 
třetími zeměmi, které mají dopad na rozvoj 
plynárenských infrastruktur a dodávek 
plynu; před uzavřením nových 
mezivládních dohod o nich členské státy 
musí informovat Komisi, aby posoudila 
soulad těchto dohod s právními předpisy 
o vnitřním trhu; 

Or. hu

Odůvodnění

Předložení jakékoli dohody se třetími zeměmi vyvolává obavy ohledně zachování důvěrné 
povahy informací, jež jsou z obchodního hlediska citlivé. 

Pozměňovací návrh 471
Aldo Patriciello

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) členské státy předloží Komisi stávající 
mezivládní dohody uzavřené se třetími 
zeměmi, které mají dopad na rozvoj 
plynárenských infrastruktur a dodávek 
plynu;

Or. en
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Odůvodnění

V návrhu nařízení jsou požadovány informace, jež zjevně nejsou pro zajištění dodávek 
nezbytné, a jež by naopak zapříčinily velmi závažné problémy, pokud jde o důvěrné 
informace. Pozměňovací návrh je proto zaměřen na informace, jež jsou k dosažení cílů 
nařízení užitečné.   

Pozměňovací návrh 472
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) členské státy předloží Komisi stávající 
mezivládní dohody uzavřené se třetími 
zeměmi, které mají dopad na rozvoj 
plynárenských infrastruktur a dodávek 
plynu;

Or. en

Odůvodnění

V návrhu nařízení jsou požadovány informace, jež zjevně nejsou pro zajištění dodávek 
nezbytné a jež by naopak zapříčinily velmi závažné problémy, pokud jde o důvěrné informace. 
Pozměňovací návrh je proto zaměřen na informace, jež jsou k dosažení cílů nařízení užitečné.   

Pozměňovací návrh 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) členské státy předloží Komisi stávající 
mezivládní dohody uzavřené se třetími 
zeměmi, které mají dopad na rozvoj 
plynárenských infrastruktur a dodávek 

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

plynu;

Or. en

Odůvodnění

V návrhu nařízení jsou požadovány informace, jež zjevně nejsou pro zajištění dodávek 
nezbytné a jež by naopak zapříčinily velmi závažné problémy, pokud jde o důvěrné informace. 
Pozměňovací návrh je proto zaměřen na informace, jež jsou k dosažení cílů nařízení užitečné.   

Pozměňovací návrh 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) členské státy předloží Komisi stávající 
mezivládní dohody uzavřené se třetími 
zeměmi, které mají dopad na rozvoj 
plynárenských infrastruktur a dodávek 
plynu;

Or. en

Odůvodnění

V návrhu nařízení jsou požadovány informace, jež zjevně nejsou pro zajištění dodávek 
nezbytné a jež by naopak zapříčinily velmi závažné problémy, pokud jde o důvěrné informace. 
Pozměňovací návrh je proto zaměřen na informace, jež jsou k dosažení cílů nařízení užitečné.   
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Pozměňovací návrh 475
Takis Hadjigeorgiou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) členské státy předloží Komisi stávající 
mezivládní dohody uzavřené se třetími 
zeměmi, které mají dopad na rozvoj 
plynárenských infrastruktur a dodávek 
plynu; po uzavření nových mezivládních 
dohod o tom členské státy musí informovat 
Komisi;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) Komise po konzultaci s členskými státy 
a Koordinační skupinou pro otázky plynu
určí, které informace jsou skutečně 
relevantní pro posouzení toho, jak jsou 
zabezpečeny dodávky zemního plynu. Na 
základě toho mohou příslušné orgány
oznámit Komisi ke smlouvám, které byly  
uzavřeny plynárenskými podniky 
z příslušných členských států s dodavateli 
ze třetích zemí, tyto podrobné údaje 
v souhrnné formě:

– dobu trvání smlouvy a ustanovení 
týkající se jejího prodloužení;

– dobu trvání smlouvy a ustanovení 
týkající se jejího prodloužení;

– celkové smluvní objemy, v ročním 
vyjádření a v průměrném objemu za měsíc;

– celkové smluvní objemy, v ročním 
vyjádření a v průměrném objemu za měsíc;

– flexibilitu smluvních objemů, včetně 
ustanovení týkajících se povinností „ber 
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nebo plať“.
– smluvní body dodávek. – smluvní body dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Aldo Patriciello

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příslušné orgány oznámí Komisi ke 
smlouvám, které byly uzavřeny
plynárenskými podniky na jejich území s 
producenty ze třetích zemí, tyto podrobné 
údaje v souhrnné formě:

– dobu trvání smlouvy a ustanovení 
týkající se jejího prodloužení;

– dobu trvání smlouvy;

– celkové smluvní objemy, v ročním 
vyjádření a v průměrném objemu za měsíc;

– dostupné smluvní objemy, v ročním 
a měsíčním vyjádření a v průměrném 
objemu za měsíc;

– flexibilitu smluvních objemů, včetně 
ustanovení týkajících se povinností „ber 
nebo plať“.
– smluvní body dodávek. – smluvní body dodávek.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu nařízení jsou požadovány informace, jež zjevně nejsou pro zajištění dodávek 
nezbytné a jež by naopak zapříčinily velmi závažné problémy, pokud jde o důvěrné informace. 
Pozměňovací návrh je proto zaměřen na informace, jež jsou k dosažení cílů nařízení užitečné.   
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Pozměňovací návrh 478
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příslušné orgány oznámí Komisi ke 
smlouvám, které byly uzavřeny
plynárenskými podniky na jejich území s 
producenty ze třetích zemí, tyto podrobné 
údaje v souhrnné formě:

– dobu trvání smlouvy a ustanovení 
týkající se jejího prodloužení;

– dobu trvání smlouvy;

– celkové smluvní objemy, v ročním 
vyjádření a v průměrném objemu za měsíc;

– dostupné smluvní objemy, v ročním 
a měsíčním vyjádření a v průměrném 
objemu za měsíc;

– flexibilitu smluvních objemů, včetně 
ustanovení týkajících se povinností „ber 
nebo plať“.
– smluvní body dodávek. – smluvní body dodávek.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu nařízení jsou požadovány informace, jež zjevně nejsou pro zajištění dodávek 
nezbytné a jež by naopak zapříčinily velmi závažné problémy, pokud jde o důvěrné informace. 
Pozměňovací návrh je proto zaměřen na informace, jež jsou k dosažení cílů nařízení užitečné.   

Pozměňovací návrh 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příslušné orgány oznámí Komisi ke 
smlouvám, které byly uzavřeny
plynárenskými podniky na jejich území s 
producenty ze třetích zemí, tyto podrobné 
údaje v souhrnné formě:
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– dobu trvání smlouvy a ustanovení 
týkající se jejího prodloužení;

– dobu trvání smlouvy;

– celkové smluvní objemy, v ročním 
vyjádření a v průměrném objemu za měsíc;

– dostupné smluvní objemy, v ročním 
a měsíčním vyjádření a v průměrném 
objemu za měsíc;

– flexibilitu smluvních objemů, včetně 
ustanovení týkajících se povinností „ber 
nebo plať“.
– smluvní body dodávek. – smluvní body dodávek.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu nařízení jsou požadovány informace, jež zjevně nejsou  pro zajištění dodávek 
nezbytné a jež by naopak zapříčinily velmi závažné problémy, pokud jde o důvěrné informace. 
Pozměňovací návrh je proto zaměřen na informace, jež jsou k dosažení cílů nařízení užitečné.   

Pozměňovací návrh 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příslušné orgány oznámí Komisi ke 
smlouvám, které byly uzavřeny
plynárenskými podniky na jejich území s 
producenty ze třetích zemí, tyto podrobné 
údaje v souhrnné formě:

– dobu trvání smlouvy a ustanovení 
týkající se jejího prodloužení;

– dobu trvání smlouvy;

– celkové smluvní objemy, v ročním 
vyjádření a v průměrném objemu za měsíc;

– dostupné smluvní objemy, v ročním 
a měsíčním vyjádření a v průměrném 
objemu za měsíc;

– flexibilitu smluvních objemů, včetně 
ustanovení týkajících se povinností „ber 
nebo plať“.
– smluvní body dodávek. – smluvní body dodávek.

Or. en
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Odůvodnění

V návrhu nařízení jsou požadovány informace, jež zjevně nejsou  pro zajištění dodávek 
nezbytné a jež by naopak zapříčinily velmi závažné problémy, pokud jde o důvěrné informace. 
Pozměňovací návrh je proto zaměřen na informace, jež jsou k dosažení cílů nařízení užitečné.   

Pozměňovací návrh 481
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příslušné orgány oznámí Komisi ke 
smlouvám, které byly uzavřeny
plynárenskými podniky z příslušných 
členských států s dodavateli ze třetích 
zemí, tyto podrobné údaje, a sice 
v souhrnné formě, z níž však budou 
patrné informace, jež jsou nezbytné 
pro činnost Komise: 

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) příslušné orgány oznámí Komisi ke 
smlouvám uzavřeným plynárenskými 
podniky z příslušných členských států
s dodavateli ze třetích zemí tyto podrobné 
údaje:

Or. en

Odůvodnění

Má-li příslušný orgán shromáždit údaje uvedené v čl. 12 odst. 6 písm. b), plynárenské podniky 
musí být povinny tyto údaje příslušnému úřadu poskytnout. V opačném případě, pokud by 
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plynárenské podniky odmítly údaje poskytnout, neměly by příslušné orgány žádné právní 
prostředky k jejich získání. 

Pozměňovací návrh 483
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – písm. b – pododstavec 1 a (nový) (po odrážkách)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem umožnit příslušnému orgánu, aby 
plnil své povinnosti podle tohoto odstavce, 
poskytnou plynárenské podniky údaje 
uvedené v prvním pododstavci 
příslušnému orgánu, který provede jejich 
souhrn.

Or. en

Odůvodnění

Má-li příslušný orgán shromáždit údaje uvedené v čl.12 odst.6  písm.b), plynárenské podniky 
musí být povinny tyto údaje příslušnému úřadu poskytnout. V opačném případě, tj. pokud by 
plynárenské podniky odmítly tyto údaje poskytnout, neměly by příslušné orgány žádné právní 
prostředky k jejich získání. 

Pozměňovací návrh 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě povinností v oblasti sledování a 
podávání zpráv podle článku 5 směrnice 
o plynu příslušný orgán zveřejní a předá 
Komisi každoročně do 31. července 
zprávu, která obsahuje tyto údaje: 

1. Kromě povinností v oblasti sledování a 
podávání zpráv podle článku 5 směrnice 
o plynu příslušný orgán  předá Komisi 
každoročně do 31. července zprávu, která 
obsahuje tyto údaje: 

a) výpočet ukazatele N-1 a údaje nezbytné 
pro tento výpočet; pokrok, jehož bylo 
dosaženo v oblasti investic, které jsou 
zapotřebí v souvislosti s ukazatelem N-1; 

a) výpočet ukazatele N-1 a údaje nezbytné 
pro tento výpočet; 
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obtíže příznačné pro danou zemi, které 
vznikly při provádění nových 
alternativních řešení;
b) roční množství, trvání a dodavatelské 
země zahrnuté ve smlouvách o dovozu 
plynu;

b) v souhrnné formě roční množství, trvání 
a dodavatelské země zahrnuté ve 
smlouvách o dovozu plynu;

c) maximální propojovací kapacitu všech 
vstupních a výstupních bodů 
plynárenských soustav;

c) maximální propojovací kapacitu všech 
vstupních a výstupních bodů 
plynárenských soustav;

d) hlavní prvky příslušných mezivládních 
dohod uzavřených se třetími zeměmi. 

d) hlavní prvky příslušných mezivládních 
dohod uzavřených se třetími zeměmi. 

Or. en

Odůvodnění

Sdělení důvěrných informací může vážně ohrozit obchodní zájmy podniků, ohrozit provádění 
smluv, vést k narušení trhu a dokonce ohrozit zabezpečení dodávek (zejména pokud jde 
o nezbytnost zachovat vyjednávací postavení dodavatelů plynu v EU při jejich jednáních 
s externími producenty).

Pozměňovací návrh 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě povinností v oblasti sledování a 
podávání zpráv podle článku 5 směrnice 
o plynu příslušný orgán zveřejní a předá 
Komisi každoročně do 31. července 
zprávu, která obsahuje tyto údaje: 

1. Kromě povinností v oblasti sledování a 
podávání zpráv podle článku 5 směrnice 
o plynu příslušný orgán předá Komisi 
každoročně do 31. července zprávu, která 
obsahuje tyto údaje: 

a) výpočet ukazatele N-1 a údaje nezbytné 
pro tento výpočet; pokrok, jehož bylo 
dosaženo v oblasti investic, které jsou 
zapotřebí v souvislosti s ukazatelem N-1; 
obtíže příznačné pro danou zemi, které 
vznikly při provádění nových 
alternativních řešení;

a) výpočet ukazatele N-1 a údaje nezbytné 
pro tento výpočet; 

b) roční množství, trvání a dodavatelské 
země zahrnuté ve smlouvách o dovozu 
plynu;

b) v souhrnné formě roční množství, trvání 
a dodavatelské země zahrnuté ve
smlouvách o dovozu plynu;
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c) maximální propojovací kapacitu všech 
vstupních a výstupních bodů 
plynárenských soustav;

c) maximální propojovací kapacitu všech 
vstupních a výstupních bodů 
plynárenských soustav;

d) hlavní prvky příslušných mezivládních 
dohod uzavřených se třetími zeměmi. 

d) hlavní prvky příslušných mezivládních 
dohod uzavřených se třetími zeměmi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Claude Turmes

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě povinností v oblasti sledování a 
podávání zpráv podle článku 5 směrnice 
o plynu příslušný orgán zveřejní a předá 
Komisi každoročně do 31. července 
zprávu, která obsahuje tyto údaje: 

1. Kromě povinností v oblasti sledování a 
podávání zpráv podle článku 5 směrnice 
o plynu příslušný orgán zveřejní a předá 
Komisi každoročně do 31. července 
zprávu, která obsahuje tyto údaje 
v nesouhrnné formě:

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány a Komise zajistí 
důvěrnost informací, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu. 

2. Příslušné orgány a Komise vždy zajistí 
důvěrnost informací, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu a 
které jim budou předkládány při 
uplatňování tohoto nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Sdělení důvěrných informací může vážně ohrozit obchodní zájmy podniků, ohrozit provádění 
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smluv, vést k narušení trhu a dokonce ohrozit zabezpečení dodávek (zejména pokud jde
o nezbytnost zachovat vyjednávací postavení dodavatelů plynu v EU při jejich jednáních 
s externími producenty).

Pozměňovací návrh 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány a Komise zajistí 
důvěrnost informací, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu. 

2. Příslušné orgány a Komise zajistí 
důvěrnost informací, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu a 
které jim budou předkládány při 
uplatňování tohoto nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Sdělení důvěrných informací může vážně ohrozit obchodní zájmy podniků, ohrozit provádění 
smluv, vést k narušení trhu a dokonce ohrozit zabezpečení dodávek (zejména pokud jde 
o nezbytnost zachovat vyjednávací postavení dodavatelů plynu v EU při jejich jednáních 
s externími producenty).

Pozměňovací návrh 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zavede systém nepřetržitého 
sledování zabezpečení dodávek plynu 
a podávání zpráv, zahrnující tato 
opatření:
a) vypracování výročních zpráv 
o dodržování pravidel, jimiž se řídí vnitřní 
trh v energetickém odvětví, zejména co se 
týče transparentnosti a dodržování 
právních předpisů EU v oblasti 
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hospodářské soutěže ze strany společností 
ze třetích zemí, především hlavních 
dodavatelů a všech jejich dceřiných 
společností;
b) posouzení dopadu vertikálně 
integrovaných energetických společností 
ze třetích zemí na vnitřní trh a 
uplatňování zásady reciprocity;
c) uplatňování vhodných opatření, která 
mají zamezit nekontrolovaným investicím 
státních zahraničních společností 
do odvětví energetiky v EU, zejména 
do sítí pro přepravu zemního plynu 
a přenos elektřiny;
d) sledování smluv na zemní plyn 
uzavřených mezi členskými státy a třetími 
zeměmi z hlediska jejich souladu 
s pravidly vnitřního trhu EU; Komise 
prosadí zrušení všech doložek, jež mají 
působnost doložky o místě určení, jsou-li 
zakázány právními předpisy EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Paul Rübig

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Výrobním zařízením, jež jsou nezbytná 
k zachování dodávek (elektrárny, 
rafinerie, skladovací zařízení zemního 
plynu atd.), je třeba za účelem zajištění 
dodávek zemního plynu, elektřiny a tepla 
umožnit co nejméně narušovaný provoz. 
Překročení předepsaných hraničních 
hodnot je přípustné v míře, kterou je třeba
blíže určit. Změna požadavků, pokud jde 
o právní předpisy v oblasti 
vodohospodářství je přípustná v míře, 
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kterou je třeba blíže určit. Přitom je třeba 
brát zřetel na zamezení nebezpečnému 
zatěžování životního prostředí. 

Or. de

Odůvodnění

(Zvýšené) zapojení konvenčních tepelných i vodních elektráren a dalších příslušných 
dodavatelských zařízení v důsledku stavu nouze nelze omezit jinými právními ustanoveními.  

Pozměňovací návrh 491
Claude Turmes

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sledování Sledování Evropskou komisí
Komise nepřetržitě sleduje zabezpečení 
dodávek plynu a podávání zpráv 
o opatřeních v této oblasti a monitoruje 
i smlouvy o dodávkách plynu mezi 
členskými státy a třetími zeměmi s cílem 
zajistit, aby splňovaly pravidla vnitřního 
trhu EU, zabezpečovaly dodávky plynu 
a byly v souladu s právními předpisy 
v oblasti hospodářské soutěže.   

Po posouzení oznámených plánů a po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu Komise vypracuje do […] 
závěry týkající se možných prostředků ke 
zlepšení zabezpečení dodávek plynu na 
úrovni Společenství a podá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení. Zpráva případně obsahuje 
doporučení na zdokonalení tohoto nařízení.

Po posouzení oznámených plánů a po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu Komise vypracuje do […] 
závěry týkající se možných prostředků ke
zlepšení zabezpečení dodávek plynu na 
úrovni Unie a podá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení. Zpráva případně obsahuje 
doporučení na zdokonalení tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po posouzení oznámených plánů a po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu Komise vypracuje do […] 
závěry týkající se možných prostředků ke 
zlepšení zabezpečení dodávek plynu na 
úrovni Společenství a podá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení. Zpráva případně obsahuje 
doporučení na zdokonalení tohoto nařízení.

Po posouzení oznámených plánů a po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu Komise vypracuje do […] 
závěry týkající se možných prostředků ke 
zlepšení zabezpečení dodávek plynu na 
úrovni Unie a podá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení. Zpráva případně obsahuje 
doporučení na zdokonalení tohoto nařízení. 
Komise může na základě posouzení rizik 
a dopadů a výsledných plánů všech 
členských států zavést pracovní program 
na zhodnocení toho, zda je třeba zavést 
závazné společné normy pro zabezpečení 
dodávek a zda jsou tyto normy 
proveditelné. 

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný přístup by mohl ve výsledku vytvořit podmínky pro uplatnění normativnějšího 
přístupu založeného na závazných evropských normách 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 493
Algirdas Saudargas

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po posouzení oznámených plánů a po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu Komise vypracuje do […] 
závěry týkající se možných prostředků ke 

Po posouzení oznámených plánů a po 
konzultaci s Koordinační skupinou pro 
otázky plynu Komise vypracuje do […] 
závěry týkající se možných prostředků ke 
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zlepšení zabezpečení dodávek plynu na 
úrovni Společenství a podá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení. Zpráva případně obsahuje 
doporučení na zdokonalení tohoto nařízení.

zlepšení zabezpečení dodávek plynu na 
úrovni Unie a podá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení. S cílem umožnit členským 
státům s nedostatečnou infrastrukturou 
dosáhnout standardu N-1 sleduje Komise 
pokroky, pokud jde o propojenost trhu,
a po konzultaci s Koordinační skupinou 
pro otázky plynu navrhne možné nástroje 
na posílení trhu. Zpráva případně obsahuje 
doporučení na zdokonalení tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí

PŘÍLOHA I: VÝPOČET UKAZATELE N-1

1. Výpočet ukazatele N-1

Ukazatel N-1 popisuje schopnost kapacity plynárenské infrastruktury1 dodávat plyn pro 
maximální poptávku v oblasti výpočtu v případě narušení největší infrastruktury.

„Oblastí výpočtu“ se rozumí zeměpisná oblast, pro niž se vypočítá použití ukazatele N-1.

Technická kapacita2 všech zbývajících dostupných plynárenských infrastruktur by se 
v případě narušení největší infrastruktury přinejmenším měla rovnat celkové poptávce
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.

Níže vypočtený ukazatel N-1 by se měl přinejmenším rovnat 100 %.

                                     IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%                                                                                

                                                            Dmax
                                               
1 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/…o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005. Podle čl. 2 bodu 18 se „technickou kapacitou“ 
rozumí maximální pevná kapacita, kterou může provozovatel přepravní soustavy nabídnout uživatelům soustavy 
s přihlédnutím k integritě soustavy a provozním požadavkům přepravní soustavy.
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Definice vyžadované pro výpočet ukazatele N-1:

Definice na straně nabídky

IPm – Maximální technickou kapacitou dovozních plynovodů (v milionech m3/den) se 
rozumí součet maximální technické kapacity plynovodů zásobujících oblast výpočtu.

Pm – Maximální těžební kapacitou (v milionech m3/den) se rozumí součet maximálních 
možných objemů těžby v oblasti výpočtu ze všech zařízení na těžbu plynu s přihlédnutím ke 
kritickým prvkům, jako je regenerace těžebních polí.

Sm – Schopností dodávat během krize (v milionech m3/den) se rozumí maximální objemy 
těžby ze všech zásobníků v oblasti výpočtu, které je možné udržet v průběhu všech šedesáti 
dnů období narušení dodávek. Tento objem lze stanovit kombinací objemů z různých druhů 
všech zásobníků v oblasti výpočtu použitých v období 60 dnů.

LNGm – Maximální kapacitou zařízení LNG (v milionech m3/den) se rozumí součet 
maximálních možných kapacit všech terminálů LNG pro zkapalnění zemního plynu nebo 
dovoz, vyložení, pomocné služby, prozatímní skladování a znovuzplynování LNG, 
s přihlédnutím ke kritickým prvkům, jako je dostupnost maximální kapacity lodí a 
skladovací kapacity a technická výstupní kapacita pro dodávky do soustavy, aby byl plyn 
poskytován do oblasti výpočtu v období 60 dnů.

Im – Kapacita největší plynárenské infrastruktury (v milionech m3/den), která se v oblasti 
výpočtu nejvíce podílí na dodávkách plynu.

Pokud je v oblasti výpočtu poskytována přepravní kapacita z více než jednoho plynovodu 
nebo vstupního místa a není největší infrastrukturou (Ipm ≠ Im), zbývající přepravní 
kapacitu oblasti výpočtu je rovněž nutno v čitateli odečíst.

Tout – Přepravní odtokovou kapacitou (v milionech m3/den) se rozumí součet zbývající 
technické kapacity pro přepravu plynu oblastí výpočtu v případě narušení největší 
infrastruktury.

Výpočet poptávky

Dmax – se rozumí kapacita zajistit dodávky k příslušné denní poptávce po plynu v oblasti 
výpočtu, která souvisí s nejchladnějším dnem výjimečně vysoké poptávky po plynu, jenž 
podle statistik nastane každých dvacet let.

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA I: VÝPOČET VZORCE N-1

1. Definice vzorce N-1 
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Vzorec N-1 popisuje schopnost technické kapacity plynárenské infrastruktury3 uspokojit  
celkovou poptávku po zemním plynu v oblasti výpočtu v případě narušení jediné největší 
plynárenské infrastruktury v období jednoho dne s výjimečně vysokou poptávkou, ke 
kterému dochází podle statistik každých dvacet let. 
Plynárenská infrastruktura zahrnuje plynárenskou přepravní soustavu a také těžební 
zařízení, LNG a skladovací zařízení propojená s oblastí výpočtu.   

Technická kapacita4 všech zbývajících dostupných infrastruktur pro dodávky plynu by se v 
případě narušení jediné největší plynárenské infrastruktury přinejmenším měla rovnat sumě
celkové denní poptávky po plynu v oblasti výpočtu v období jednoho dne s výjimečně 
vysokou poptávkou, ke kterému dochází podle statistik každých dvacet let. 

Níže vypočtené výsledky vzorce  N-1 by se měly přinejmenším rovnat 100 %. 

2. Metoda výpočtu vzorce N-1

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Definice parametrů vzorce N-1:  

„Oblastí výpočtu“se rozumí zeměpisná oblast, pro niž se vypočítá vzorec N-1. Oblast 
výpočtu se může vztahovat jak k vnitrostátní, tak i k regionální úrovni.  

Definice na straně poptávky

Dmax – se rozumí celková denní poptávka po plynu (v milionech m3/den) v oblasti výpočtu 
v období jednoho dne s výjimečně vysokou poptávkou, ke kterému dochází podle statistik 
každých dvacet let. 

Definice na straně nabídky

EPm – technickou kapacitou vstupních míst (v milionech m3/den) se rozumí součet 
technické kapacity, včetně kapacity zpětného toku, všech vstupních míst, jež jsou schopna 
zásobovat oblast výpočtu zemním plynem; 

Pm – maximální těžební kapacitou (v milionech m3/den) se rozumí součet maximálních 
možných denních objemů produkce všech zařízení na těžbu plynu ve vstupních místech v 
oblasti výpočtu;
                                               
3 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005. Podle čl. 2 bodu 18 se „technickou kapacitou“ 
rozumí maximální pevná kapacita, kterou může provozovatel přepravní soustavy nabídnout uživatelům soustavy 
s přihlédnutím k integritě soustavy a provozním požadavkům přepravní soustavy.
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Sm – schopností provádět dodávky během krize (v milionech m3/den) se rozumí součet 
maximální denní použitelné kapacity všech zásobníků v oblasti výpočtu, při zohlednění 
jejich fyzikálních vlastností;

LNGm – maximální kapacitou zařízení LNG (v milionech m3/den) se rozumí součet
maximálních technických denních výstupních kapacit všech zařízení LNG v oblasti 
výpočtu, při zohlednění kritických prvků, jako je vyložení, pomocné služby, prozatímní 
skladování a znovuzplynování LNG, jakož i technická výstupní kapacita pro dodávky do 
soustavy;

Im – technická kapacita největší plynárenské infrastruktury (v milionech m3/den), která má 
v oblasti výpočtu jediná nejvyšší kapacitu dodávek plynu.4

                                                                                                                                                  

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha II – opatření -1 „Strana infrastruktury“ (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strana infrastruktury
• Zvýšení přepravy a zpětných toků
• Terminál LNG (zvýšení skladovací 
kapacity a kapacity zpětného zplynování)
• podzemní uskladnění plynu (pro 
obchodní a strategické účely)

Or. en

Odůvodnění

Současný návrh nařízení je zaměřen na zajištění dodávek dvěma odlišnými způsoby:  
prostřednictvím standardu pro infrastrukturu (N-1) a standardu pro dodávky. Opatření 
v oblasti infrastruktury, dodávek a poptávky jsou přiměřenými nástroji pro zabezpečení 
dodávek.  
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Pozměňovací návrh 496
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha II – opatření 1 „Strana nabídky“ – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

• Kapacita terminálu LNG a maximální 
výstupní kapacita

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Současný návrh nařízení je zaměřen na zajištění dodávek dvěma odlišnými způsoby:  
prostřednictvím standardu pro infrastrukturu (N-1) a standardu pro dodávky. Opatření 
v oblasti infrastruktury, dodávek a poptávky jsou přiměřenými nástroji pro zabezpečení 
dodávek.  

Pozměňovací návrh 497
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha II – opatření 1 „Strana nabídky“ – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

• Zpětné toky vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Současný návrh nařízení je zaměřen na zajištění dodávek dvěma odlišnými způsoby:  
prostřednictvím standardu pro infrastrukturu (N-1) a standardu pro dodávky. Opatření 
v oblasti infrastruktury, dodávek a poptávky jsou přiměřenými nástroji pro zabezpečení  
dodávek.  
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Pozměňovací návrh 498
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha II – opatření 1 „Strana nabídky“ – odrážka 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

• Investice do infrastruktury vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Současný návrh nařízení je zaměřen na zajištění dodávek dvěma odlišnými způsoby:  
prostřednictvím standardu pro infrastrukturu (N-1) a standardu pro dodávky. Opatření 
v oblasti infrastruktury, dodávek a poptávky jsou přiměřenými nástroji pro zabezpečení 
dodávek.  

Pozměňovací návrh 499
Claude Turmes

Návrh nařízení
Příloha II –  opatření 2 „Strana poptávky“ – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

• Možnost přechodu na jiné palivo –
alternativní záložní paliva v průmyslových 
a elektrárenských zařízeních

• Možnost přechodu na jiné palivo –
alternativní záložní paliva v průmyslových 
a elektrárenských zařízeních, aniž by tím 
byly dotčeny stávající právní předpisy EU 
týkající se emisí skleníkových plynů

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Claude Turmes

Návrh nařízení
Příloha III – opatření 1 „Strana nabídky“ – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

• Nucený přechod na jiné palivo • Nucený přechod na jiné palivo, aniž by 
tím byly dotčeny stávající právní předpisy 
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EU týkající se emisí skleníkových plynů 

Or. en


