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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek 
zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0363),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0097/2009),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zahraniční věci,Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů (A7-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlament předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Diverzifikace tras pro plyn a jeho 
zdrojů určených pro Společenství jsou 
nezbytné k lepšímu zabezpečení dodávek 
na úrovni Společenství jako celku i 
v jednotlivých členských státech.
V budoucnu bude zabezpečení dodávek 
záviset na vývoji palivové skladby, na 
rozvoji těžby ve Společenství a ve třetích 
zemích, které zásobují plynem 
Společenství, na investicích do 
skladovacích zařízení a na diverzifikaci 
tras a zdrojů dodávek v rámci i mimo 
Společenství, včetně zařízení na 
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zkapalněný zemní plyn. zkapalněný zemní plyn. Z těchto důvodů je 
nezbytné přijmout opatření na podporu 
dlouhodobé diverzifikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Je třeba upřednostňovat výstavbu 
nových přeshraničních infrastruktur, 
které jsou nezbytné k dosažení cíle 
alespoň 10% propojovací kapacity týkající 
se elektrické energie a plynu do roku 
2010, jak to vyžadují závěry předsednictví
z března 2007. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Je důležité připravit předběžné 
dohody mezi propojenými systémy 
ohledně rovnováhy a dodávek, aby bylo
v nouzových situacích zajištěno optimální 
využití dostupných propojení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Vymezeny by měly být i dostatečně 
harmonizované standardy pro zabezpečení 
dodávek, jež by se vztahovaly 
přinejmenším na situaci, která nastala
v lednu 2009, a zohledňovaly rozdíly mezi 
členskými stát, aniž by pro plynárenské 
podniky, včetně nových subjektů a malých 
podniků, představovaly neodůvodněnou
a nepřiměřenou zátěž.

(16) Vymezeny by měly být i dostatečně 
harmonizované standardy pro zabezpečení 
dodávek, jež by se vztahovaly 
přinejmenším na situaci, která nastala
v lednu 2009, a zohledňovaly rozdíly mezi 
členskými státy, aniž by pro plynárenské 
podniky, včetně nových subjektů a malých 
podniků, a pro konečné odběratele
představovaly neodůvodněnou
a nepřiměřenou zátěž.

Or. en

Odůvodnění

Velcí koneční odběratelé mají významnou schopnost přispět k řešení nouzových situací, např. 
prostřednictvím možnosti přepínání. Takový potenciální přínos by také neměl být omezován.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) [Bezpečností] zabezpečením dodávek
z hlediska dlouhodobého plánování 
investic s dostatečnými přeshraničními 
kapacitami a jinými infrastrukturami
a zajištěním dlouhodobé schopnosti 
soustavy zaručit zabezpečení dodávek
a uspokojovat přiměřenou poptávku se 
zabývá směrnice Evropského parlamentu
a Rady ../../ES [o společných pravidlech 
pro vnitřní trh se zemním plynem a 
o zrušení směrnice 2003/55/ES]. Ke 
splnění standardů pro zabezpečení dodávek 
může být zapotřebí přechodné období, aby 
bylo možné uskutečnit nezbytné investice. 
Základním nástrojem pro určení 

(20) [Bezpečností] zabezpečením dodávek
z hlediska dlouhodobého plánování 
investic s dostatečnými přeshraničními 
kapacitami a jinými infrastrukturami
a zajištěním dlouhodobé schopnosti 
soustavy zaručit zabezpečení dodávek
a uspokojovat přiměřenou poptávku se 
zabývá směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 
2009 o společných pravidlech pro vnitřní 
trh se zemním plynem. Ke splnění 
standardů pro zabezpečení dodávek může 
být zapotřebí přechodné období, aby bylo 
možné uskutečnit nezbytné investice. 
Základním nástrojem pro určení 
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požadovaných investic potřebných na 
úrovni Společenství je desetiletý plán 
rozvoje sítě, který vypracovala síť ENTSO-
G pod dohledem agentury ACER. 

požadovaných investic potřebných na 
úrovni Společenství je desetiletý plán 
rozvoje sítě, který vypracovala síť ENTSO-
G pod dohledem agentury ACER za 
účelem splnění požadavků na 
infrastruktury stanovené v tomto nařízení
a vyhodnocení rizik na úrovni 
Společenství. 

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Za normálních podmínek je koordinace s producentskými zeměmi zajišťována podniky
a monitorována členskými státy. Nároky Komise mohou být prosazovány pouze v rámci EU.
V případě zemí produkujících zemní plyn, které nejsou členy EU, by Komise měla žádat
o vyslání pracovní skupiny.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se použijí 
definice směrnice 2009/xxx/ES (dále jen 
„směrnice o plynu“) a nařízení 
2009/xxx/ES (dále jen „nařízení
o agentuře“).

Pro účely tohoto nařízení se použijí 
definice směrnice 2009/73/ES (dále jen 
„směrnice o plynu“), nařízení (ES) č. 
715/2009 (dále jen „nařízení o plynu“)
a nařízení (ES) č. 713/2009 (dále jen 
„nařízení o agentuře“).

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zachována jednota a jasnost definicí, je třeba odkázat také na nařízení o plynu, které 
je součástí třetího balíčku opatření pro vnitřní trh s energií.



PE430.654v01-00 10/33 PR\795949CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pro důvěryhodnost vnitrostátního příslušného orgánu a jakýchkoli jím navrhovaných opatření 
je klíčové, aby mohl jednat bez rizika politických zásahů.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise koordinuje příslušné orgány na 
úrovni Společenství prostřednictvím 
Koordinační skupiny pro otázky plynu 
zmíněné v článku 10, a to zejména
v případě stavu nouze pro Společenství a 
v případě vyhodnocování opatření 
uvedených v odstavci 2.

Or. en



PR\795949CS.doc 11/33 PE430.654v01-00

CS

Odůvodnění

Jelikož bude Koordinační skupina pro otázky plynu zapojena během stavů nouze, měla by se 
účastnit také preventivních fází.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Opatření na dlouhodobé zabezpečení 

dodávek
Nejpozději do roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží Komise zprávu 
obsahující navrhovaná regulační 
opatření, která by bylo možné uplatnit
s cílem diverzifikovat na úrovni 
Společenství geografické zdroje zemního 
plynu a zásobovací trasy do EU. Zpráva 
bude zejména obsahovat vyhodnocení 
úlohy zařízení na zkapalněný zemní plyn.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba dále rozvíjet dlouhodobou strategii zabezpečení dodávek plynu na úrovni 
Společenství.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Posílení úlohy Koordinační skupiny pro otázky plynu je pro řádné řešení krize klíčové.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 
může Komise doporučit, na jaké regionální 
úrovni proběhne výměna informací
a konzultace. Komise může po konzultaci 

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 
může Komise doporučit, na jaké regionální 
úrovni proběhne výměna informací
a konzultace. Komise může ve spolupráci



PR\795949CS.doc 13/33 PE430.654v01-00

CS

Evropské sítě provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-
G“) a Agentury pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (dále jen 
„ACER“) též doporučit, aby byl 
vypracován společný plán na regionální 
úrovni. 

s Evropskou sítí provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu (dále 
jen „ENTSO-G“), Agenturou pro 
spolupráci energetických regulačních 
orgánů (dále jen „ACER“) a Koordinační 
skupinou pro otázky plynu též doporučit, 
aby byl vypracován společný plán na 
regionální úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu, agentura ACER a síť ENTSO-G jsou při zjišťování 
regionů pro spolupráci klíčové a měly by být do tohoto procesu plně zapojeny.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Plán Společenství by měl existovat, protože existuje definice stavu nouze pro Společenství.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Plán Společenství by měl existovat, protože existuje definice stavu nouze pro Společenství. 
Měla by existovat i ustanovení pro případ, že budou vytvořeny regionální plány.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do [31. 
března 2016; 5 let od vstupu v platnost], 
aby v případě narušení největší 
infrastruktury měla zbývající infrastruktura 
(N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem 
plynu pro uspokojení celkové poptávky po 
plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti 
dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu
v průběhu nejchladnějšího období, ke 
kterému dochází podle statistik každých 
dvacet let.

Or. en

Odůvodnění

Tříletá lhůta pro splnění normy uvedené v čl. 6 odst. 1 není slučitelná s dobou výstavby 
nových infrastruktur. Zejména nezohledňuje trvání administrativních postupů, které 
způsobuje, že vybudování nové infrastruktury pro přepravu plynu trvá 5 až 6 let.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Provozovatelé přepravní soustavy 
umožní, aby do tří let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost byla permanentní 
fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry v těch propojeních,
u nichž doplnění kapacity o obousměrný 
tok zlepší zabezpečení dodávek pro některý
členský stát. Úrovně kapacity 
obousměrného toku se dosáhne nákladově 
účinným způsobem a musí být zohledněna 
alespoň kapacita požadovaná pro splnění 
standardu pro dodávky stanoveného
v článku 7. Pokud jsou nezbytné 
dodatečné investice na nižších úrovních 
přepravní soustavy, vztahuje se odstavec 7 
také na tyto investice. 

Příslušné orgány zajistí, že hodnocení 
propojení bude pravidelně 
přezkoumáváno, pokud se změní 
okolnosti, zejména v souvislosti
s aktualizací vnitrostátních plánů 
preventivních opatření.

Or. en

Odůvodnění

Dvouletou lhůtu, která umožní, aby byla permanentní fyzická kapacita využita pro přepravu 
plynu oběma směry ve všech propojeních, lze dodržet jen v případě, že dojde pouze k menším 
úpravám infrastruktury. Pokud je třeba uskutečnit větší úpravy, například doplnit kompresní 
jednotku, není možné tuto lhůtu při výstavbě nových infrastruktur dodržet. Tento článek by 
měl zohlednit nezbytné investice na nižších úrovních přepravní soustavy. Poslední věta je 
nadbytečná.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Vnitrostátní regulační orgány zavedou 
vhodné pobídky a při schvalování sazeb 
nebo metodik podle čl. 41 odst. 8 směrnice 
2009/73/ES zohlední náklady na splnění 
standardu N-1 a náklady na to, aby byla 
permanentní fyzická kapacita využita pro 
přepravu plynu oběma směry Vzniknou-li 
náklady ve víc než jednom členské státu
nebo v jednom členském státu ve prospěch 
ostatních členských států, rozhodnou
o rozložení nákladů společně vnitrostátní 
regulační orgány všech dotčených 
členských států předtím, než je přijato 
jakékoli rozhodnutí o investici. Takové 
rozhodnutí o investici musí být schváleno 
vnitrostátními regulačními orgány, pokud 
jde o náklady a jejich rozdělení mezi 
všechny dotčené vnitrostátní regulační 
orgány. Při rozdělování nákladů mezi 
členské státy se zohlední prospěch, jaký 
má určitý členský stát z dané investice, 
pokud jde o zabezpečení dodávek. Použije 
se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být stanovovány pobídky na podporu investic do infrastruktury, která je přínosná
z hlediska zabezpečení dodávek. Návrh Komise postrádá specifické informace týkající se 
poměrných nákladů v situacích, kdy je investice učiněna ve prospěch jiného členského státu 
(nebo několika jiných členských států).
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Příslušný orgán přijme vhodná opatření 
pro zajištění dodávek plynu chráněným 
odběratelům na období šedesáti dnů rovněž 
ve stavu nouze podle čl. 9 odst. 2. Po 
šedesáti dnech nebo v případě 
nepříznivějších podmínek, než které jsou 
definovány v odstavci 1, usiluje příslušný 
orgán o to, aby, pokud to bude možné, 
zůstaly dodávky chráněným odběratelům
zachovány co možná nejdéle. 

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení bere v potaz pouze jediný scénář. Je třeba si uvědomit, že základní scénář se 
může významně lišit v intenzitě nebo délce. Příslušné orgány musí být vybídnuty k tomu, aby 
mohly řídit i jiný typ krize, ale zároveň i uznat, že existují určité limity.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvážením všech příslušných 
vnitrostátních a regionálních okolností; 

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7) na základě transparentní analýzy 
nákladů a přínosů stanoví podíl a relativní 
klady jiných než tržních opatření 
uvedených v příloze III, která se plánují 
nebo mají být provedena ve stavu nouze,
a posuzuje, v jaké míře je použití jiných 
než tržních opatření zapotřebí k řešení 
krize, posuzuje účinky těchto opatření
a vymezuje postupy pro jejich provádění;
netržní opatření se použijí k zajištění 
dodávky plynu pouze jako poslední
možnost;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být naprosto jasné, že netržní opatření by měla být použita až jako poslední možnost.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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) uvede výčet předem vymezených 
opatření pro poskytnutí plynu v případě 
stavu nouze. Tato opatření mohou 
zahrnovat přeshraniční dohody mezi 
členskými státy a/nebo plynárenskými 
podniky.

Or. en

Odůvodnění

Z návrhu Komise vyplývá, že mechanismy náhrad by se měly používat pouze v případě 
nákladů na plyn, který nebyl zákazníkům dodán v důsledku provádění nouzových opatření. 
Komerční dohody se předkládají příslušnému orgánu podle článku 12 a není nutné se jimi
v „seznamu“ samostatně zabývat.

Pozměňovací návrh 25

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; na této úrovni 
může tento problém vyřešit trh bez zásahu 
příslušného orgánu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

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
a existuje věrohodné riziko, že standard pro 
dodávky chráněným odběratelům již nelze 
splnit pouze prostřednictvím tržních 
nástrojů a je nutný zásah příslušného 
orgánu v rámci plánu pro stav nouze.
Ke zmírnění dopadu narušení dodávek se 
budou upřednostňovány tržní nástroje (na 
vnitrostátní či regionální úrovni nebo na 
úrovni Společenství), a to i v případě stavu 
nouze.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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 v případě nouze ke zmírnění 
dopadu narušení dodávek plynu pro 
výrobu elektřiny a dálkové vytápění pro 
chráněné odběratele.

Or. en

Odůvodnění

Protože se v několika členských státech plyn využívá jako hlavní palivo pro výrobu elektřiny
a tepla, měly by se při posouzení rizik zvážit také dodávky elektřiny a dálkové vytápění pro 
chráněné odběratele. Cílem by mělo být zajistit, aby u chráněných odběratelů nedošlo
k výpadku způsobenému krizí v dodávkách plynu.
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Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Plán pro stav nouze je aktualizován 
každé dva roky.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení rizik je třeba opakovat každé dva roky a podle něj musí být aktualizován plán 
preventivních opatření. Tento pozměňovací návrh doplňuje příslušný požadavek i pro plán 
pro stav nouze.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise vyhlásí stav nouze pro 
Společenství, pokud více než jeden 
příslušný orgán vyhlásil stav nouze podle 
čl. 9 odst. 6, nebo pokud dle odhadu
ENTSO-G přijde Společenství 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

Krizové řízení na vnitrostátní nebo regionální úrovni je při zvládání krize v oblasti dodávek 
často účinnější. Tyto hranice nemusí vždy plně odpovídat případné regionální krizi pod 10 % 
na úrovni EU, kde by byl nutný také zásah Společenství.
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Pozměňovací návrh 30

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 Společenství. Při své práci Komise
a Koordinační skupina pro otázky plynu 
zohlední:
a) opatření, která byla přijata odvětvím 
zemního plynu v první reakci na vážné 
narušení dodávek plynu;
b) opatření přijatá členskými státy, jako 
např. opatření obsažení v plánech 
preventivních opatření a plánech pro stav 
nouze.

Or. en

Odůvodnění

Svolání koordinační skupiny pro otázky plynu by nemělo být pouze dobrovolné. Komise ji 
svolá v případě stavu nouze pro Společenství, aby urychleně jednala.

Pozměňovací návrh 31

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 koordinuje opatření příslušných 
orgánů prostřednictvím Koordinační 
skupiny pro otázky plynu. 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 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 pro krizové 
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řízení s ohledem na výsadní 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

Svolání koordinační skupiny pro otázky plynu by nemělo být pouze dobrovolné. Komise ji 
svolá v případě stavu nouze pro Společenství, aby urychleně jednala. Skupina pro krizové 
řízení pravidelně informuje Koordinační skupinu pro otázky plynu.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud je Komise toho názoru, že
v rámci stavu nouze pro Společenství 
uskutečnil příslušný orgán nebo 
plynárenský podnik opatření, které vhodně 
neřeší stav nouze, nebo že vážně ohrožuje 
situaci v jiném členském státu, informuje
Komise příslušný orgán nebo plynárenský 
podnik o důvodech, kvůli nimž se 
domnívá, že musí svoje opatření změnit.

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 změní své opatření do tří 
dnů od tohoto oznámení a oznámí jej 
Komisi či zašle řádně odůvodněnou 
odpověď týkající se toho, proč je dané 
opatření oprávněné, a plně přitom 
zohlední komerční dopady pro 
plynárenské podniky a uvede možné 
mechanismy náhrad. 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, 
informuje příslušný orgán o tom, proč 
pokládá odůvodnění za nepřijatelné. Za 
těchto okolností musí příslušný orgán 
žádosti Komise neprodleně vyhovět.
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Or. en

Odůvodnění

Znění návrhu Komise je příliš silné a nevyžaduje, aby Komise odůvodnila zamítnutí 
argumentů předložených příslušným orgánem. Komise musí svá rozhodnutí také odůvodňovat.

Pozměňovací návrh 33

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. Příslušný orgán nebo plynárenský 
podnik nezavede žádné opatření, které by 
kdykoli omezovalo přeshraniční tok plynu 
na vnitřním trhu, aniž by tím byly dotčeny 
jejich zákonné povinnosti v souvislosti se 
zdravím, bezpečností a otázkami životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Podniky musí dodržovat mnoho právních ustanovení vztahujících se k výše uvedeným 
otázkám. Nová ustanovení s nimi nesmí být v rozporu.

Pozměňovací návrh 34

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 Společenství 
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 plynu na postižené trhy.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba objasnit, že tento přístup je zaručen na základě obchodních dohod, aby tyto dohody 
byly chráněny.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zřizuje se Koordinační skupina pro 
otázky plynu s cílem usnadnit koordinaci 
opatření v oblasti zabezpečení dodávek. 
Skupina se skládá ze zástupců členských 
států, vnitrostátních regulačních orgánů, 
pokud to nejsou příslušné orgány,
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.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zbytkem znění návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro otázky plynu se vynikajícím forem, kde je možno revidovat plány
s cílem zohlednit osvědčené postupy jiných členských států a kontrolovat, zda lze odstranit 
nesrovnalosti na úrovni EU.
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Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Koordinační skupina pro otázky plynu 
přispívá k určení oblastí pro provádění 
účinnějších opatření k zajištění dodávek 
plynu. 
Zohledňuje při tom: 
a) výsledky posouzení rizik; 
b) umístění stávající a plánované 
infrastruktury a tras dodávek;
c) stávající solidární propojení nebo 
propojení, která jsou mezi členskými státy 
budována.
S cílem dosáhnout solidarity na 
regionální úrovni vytvoří Koordinační 
skupina pro otázky plynu zvláštní 
podskupiny zabývající se bezpečností 
dodávek na regionální úrovni.

Or. en

Odůvodnění

To je v souladu s pozměňovacím návrhem týkajícím se stanovení regionů pro regionální 
plány.

Pozměňovací návrh 38

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 zařízení 
na těžbu k síti, zásobníku, LNG, vyjádřený
v milionech m3/hodinu;
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Or. en

Odůvodnění

Tok plynu za hodinu by měl být vyjádřen v jednotkách za hodinu a nikoli za den.

Pozměňovací návrh 39

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

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 
souhrnné údaje.

Or. en

Odůvodnění

S cílem přijmout vhodná opatření v době nouze by měly mít všechny příslušné orgány na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství nezbytné údaje. S komerčně citlivými údaji by se 
však mělo zacházet mimořádně opatrně, neboť jejich únik by mohl způsobit vážné problémy 
plynárenským podnikům uvnitř Unie i mimo ni.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – písm. b – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- flexibilitu smluvních objemů, včetně 
ustanovení týkajících se povinností „ber 
nebo plať“.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

S cílem přijmout vhodná opatření v době nouze by měly mít všechny příslušné orgány na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství nezbytné údaje. S komerčně citlivými údaji by se 
však mělo zacházet mimořádně opatrně, neboť jejich únik by mohl způsobit vážné problémy 
plynárenským podnikům uvnitř Unie i mimo ni.
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Příloha II – seznam 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 (v tomto 
případě by dodatečné emise skleníkových 
plynů vznikající z povinného přechodu na 
jiné palivo neměly spadat do systému 
obchodováni s emisemi)

Or. en

Odůvodnění

Nucený přechod na jiné palivo pro generátory, při němž se využijí zdroje energie, které 
produkují více emisí, by se neměl započítávat do systému obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Příloha II – seznam 2 „Strana poptávky“ – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Zvýšená účinnost vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Energetická účinnost je dlouhodobým politickým cílem, a nikoli bezprostřední reakcí na krizi.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Příloha II – seznam 2 „Strana poptávky“ – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Zvýšené využití obnovitelných zdrojů - Zvýšené využití elektřiny vyrobené ze
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energie zdrojů, které jsou alternativní k plynu

Or. en

Odůvodnění

Využití obnovitelných zdrojů energie je dlouhodobým politickým cílem, a nikoli bezprostřední 
reakcí na krizi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

Komplexní soubor opatření evropské politiky, která vyplývají ze sdělení „Energetická politika 
pro Evropu“ z ledna 20071 je reakcí na problém zabezpečení dodávek energie. V plynárenství
k tomuto cíli vedle směrnice 2004/67/ES nepřímo přispívá celý regulační rámec týkající se 
infrastruktur a propojení prostřednictvím i) hlavních směrů transevropských energetických sítí 
(projekty TEN-E)2, ii) tzv. „třetího balíčku opatření pro vnitřní trh s energií a plynárenství“, 
který byl přijat v červnu 2009. Legislativní opatření přijatá pro integraci trhu s plynem, která 
stanovila pravidla týkající se přístupu třetích stran ke skladům plynu a zařízením na 
zkapalněný zemní plyn a transparentnosti ohledně zásob plynu3, přispějí k lepšímu 
zabezpečení dodávek energie. Stejně tak se Parlament domnívá, že podpora regionální 
solidarity, rozvoj propojení plynárenských sítí prostřednictvím desetiletého plánu rozvoje sítě
a intenzivního procesu harmonizace podmínek přístupu k síti založeného na spolupráci 
provozovatelů přepravní soustavy jsou klíčovými body legislativního balíčku4.

Na mezinárodní aspekty zabezpečení dodávek energie se rovněž zaměřovala usnesení5, jež 
zdůrazňovala, že je třeba dále rozvíjet společnou energetickou strategii pro Evropu, která 
bude zahrnovat producenty, distributory a spotřebitele a bude mluvit „jedním hlasem“,
a vytvořit transparentní a udržitelný energetický systém, který povede k větší regionální 
diverzifikaci dodávek energie. Parlament také velmi podporoval rozvoj „akčního plánu EU 
pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití“ včetně přezkumu mechanismů 
reakce na krize.

V této souvislosti zpravodaj vítá návrh nařízení o zabezpečení dodávek zemního plynu a 
o zrušení směrnice 2004/67/ES, jelikož se jedná o právní předpis, který poskytuje správnou 
odpověď na skutečný problém, kterému Unie čelí. To se projevilo minulou zimu během 
plynové krize mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy velmi trpěly miliony evropských občanů, jakož
i naše hospodářství. Evropský parlament proto prostřednictvím svých výše uvedených 
usnesení o takovou iniciativu žádal a zpravodaj je přesvědčen, že k ní poslanci v příštích 
měsících významně přispějí.

Pevně věří, že úplné a rychlé provádění tohoto nařízení spolu s právními předpisy týkajícími 
se vnitřního trhu s energií významně sníží zranitelnost EU vůči narušení vnějších dodávek
a také posílí vedoucí úlohu evropských plynárenských společností ve světě a geopolitické 
postavení Unie jakožto strategického globálního hráče. 

                                               
1 KOM(2007)001.
2 Rozhodnutí 1364/2006, Úř. věst. L 262, 22.9.2006, s. 1-23
3 Směrnice 2009/73/ES ze dne 13. července o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o 
zrušení směrnice 2003/55/ES, Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36
4 Nařízení (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1775/2005, Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s.36
5 Usnesení EP ze dne 3. února 2009 o druhém strategickém přezkumu energetické politiky (2008/2239(INI), 

T6-038/2009
Usnesení EP ze dne 17. září 2009 o vnějších aspektech energetické bezpečnosti, T7-0021/2009
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II. Hlavní body zjištěné zpravodajem

1. Otázky, na něž se zaměřuje návrh zprávy

Zpravodaj se domnívá, že by některé body v návrhu nařízení měly být zlepšeny, a proto 
předkládá několik pozměňovacích návrhů v následujících oblastech:

a. Úloha podniků

Přestože body odůvodnění a hodnocení dopadu jasně potvrzují, že existují tři kroky řešení 
krize (1. trh, 2. členské státy, 3. Společenství), zdá se, že úloha podniků je v právním textu 
potlačena, je tedy třeba ji v textu v několika oblastech posílit, zejména pokud jde o úlohu 
Koordinační skupiny pro otázky plynu a článek týkající se tří úrovní výstrahy. 

b. Zpětné toky

Stávající znění navrhuje, aby všechna propojovací zařízení byla vybavena možností zpětného 
toku. Zpravodaj se domnívá, že toto ustanovení zachází příliš daleko jak ekonomicky, tak 
pokud jde o zabezpečení dodávek. Není například nutné mít zpětný tok v propojovacích 
zařízeních s dodavatelskými zeměmi. Příslušné orgány na vnitrostátní úrovni a Koordinační 
skupina pro otázky plynu na úrovni EU by měly stanovit, u kterých propojovacích zařízení by 
možnost zpětného toku byla nákladově účinná a přínosná pro zabezpečení dodávek v dobách 
krize.

c. Preventivní plány a plány pro stav nouze

Zpravodaj se domnívá, že by Komise podobně jako členské státy měla také připravit 
preventivní plány a plány pro stav nouze na úrovni EU, aby mohla co nejlépe řešit situace, 
kdy je vyhlášen stav nouze pro Společenství.

d. Stav nouze pro Společenství

Stávající znění stanoví, že 10% snížení dodávek je hranicí, za kterou se automaticky vyhlašuje 
stav nouze pro Společenství. Zpravodaj se však domnívá, že tato hranice nezohledňuje různé 
scénáře, kdy například v některém členském státě dojde ke 100% přerušení dodávek zemního 
plynu, nebude ale dosaženo 10 % dodávek na úrovni EU. Z tohoto důvodu posílil ustanovení 
článku o možnost vyhlásit stav nouze Společenství pro určitou zeměpisnou oblast. Ta by měla 
zahrnovat nějaký mechanismus solidarity Společenství, který by však byl uplatňován na 
regionální úrovni. 

e. Sdílení nákladů na nové nadnárodní investice do infrastruktur

Většina členských států vyjádřila své obavy ohledně nákladů na výstavbu nebo modernizaci 
nových infrastruktur. To je důležité zejména proto, že provádění této směrnice bude v mnoha 
situacích znamenat výstavbu v jednom členském státu ve prospěch ostatních členských států. 
Třetí balíček opatření pro vnitřní trh s energií již obsahuje mechanismy týkající se konkrétní 
otázky přeshraničního propojení. Zpravodaj se tedy domnívá, že by tyto mechanismy mohly 
být používány i pro jiné typy infrastruktur, jako jsou například zpětné toky. V souvislosti se 
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sdílením nákladům proto výslovně zmiňuje zásadu proporcionality ve prospěch zabezpečení 
dodávek. 

f. Netržní opatření

Zpravodaj při několika příležitostech vyjádřil přání výslovně stanovit omezení pro zásahy 
členských států na trhu. I když uznává, že k těmto opatřením může dojít pouze za 
mimořádných okolností, pokud je však příslušné orgány uplatní, mohou mít krátkodobé nebo 
střednědobé důsledky pro řádné fungování trhu. Zdůraznil proto v příslušných částech textu, 
že netržní mechanismy by se měly použít pouze jako poslední možnost. 

g. Výměna informací.

Zpravodaj je přesvědčen, že k tomu, aby všechny příslušné orgány na vnitrostátní úrovni i na 
úrovni Společenství mohly přijímat vhodná opatření v době nouze, by měly mít nezbytné 
údaje. S komerčně citlivými údaji by se však mělo zacházet mimořádně opatrně, neboť jejich 
únik by mohl způsobit vážné problémy plynárenským podnikům uvnitř Unie i mimo ni.
Z tohoto důvodu navrhuje, aby tyto údaje byly soustředěny na vnitrostátní úrovni a Komisi 
příslušné orgány by je Komisi předávaly souhrnně. 

h. Úloha odvětví elektřiny

Zpravodaj uznává, že v zemích, kde jsou domácnosti zásobovány především elektřinou 
vyrobenou z plynu, by měla být přijata opatření, která zajistí, že během krize nedojde
u chráněných odběratelů k výpadku. Z tohoto důvodu tento prvek zařazuje do přípravy 
posouzení rizik a plánů pro stav nouze.

i. Ostatní otázky

Zpravodaj navrhuje nový článek o opatřeních pro dlouhodobé zabezpečení dodávek plynu,
v souvislosti s nimiž by Komise měla navrhnout zprávu o možných způsobech diverzifikace 
geografických zdrojů a tras do EU na úrovni Společenství a rovněž plně posoudit úlohu 
zařízení LNG. Klade rovněž důraz na části textu odkazující na význam dosažení zvýšené 
kapacity propojení mezi členskými státy.

Domnívá se rovněž, že stávající znění obsahuje pouze preventivní opatření pro omezené 
množství situací a že by mělo umožnit větší pružnost v případě, kdy se forma krize liší co do 
délky nebo intenzity.

2. Otázky, kterými se návrh zprávy v této fázi postupu nezabývá

Zpravodaj se záměrně rozhodl nezabývat se v návrhu zprávy dvěma konkrétními otázkami, 
protože se domnívá, že by vzhledem k jejich složitosti měla ještě proběhnout podrobná 
diskuze s poslanci. Rád by však vysvětlil, čeho by chtěl v těchto otázkách v konečném znění 
dosáhnout.

a. definice „chráněných odběratelů“
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Definice je v současném znění příliš neurčitá a zároveň příliš úzká. Příliš neurčitá protože 
možnost zahrnout jakýkoliv malý a střední podnik napojený na plynárenskou síť umožňuje 
zařadit do této kategorie odvětví, která by se během krize neměla považovat za klíčová. A je 
také příliš úzká, protože jako možnou výjimku uvádí pouze „školy a nemocnice“, ale ne jiné
základní služby jako např. požární stanice. Protože je tato definice podstatná pro určení úrovní 
standardu pro dodávky, jak je stanoveno v článku 7, domnívá se zpravodaj, že by znění mělo 
umožnit členským státům jistou pružnost pro přizpůsobení se svým vnitrostátním okolnostem 
podle jasně stanovených kritérií. Z tohoto důvodu se domnívá, že je nutné, aby konečné znění 
přijaté Parlamentem neomezovalo možnost zařazení do této kategorie na konkrétní odvětví 
nebo subjekty, které jsou významné pro zajištění např. národní bezpečnosti a veřejného 
zdraví. Pokud bychom zavedli omezený seznam odvětví, vzniklo by nebezpečí, že se některá 
významná odvětví opomenou, takže by byl vhodnější jasně definovaný seznam kritérií.

b. Standard pro infrastrukturu (N-1)

Zpravodaj je toho názoru, že se jedná o vysoce technickou otázku, která je zatím nejasná. 
Mnoho účastníků z velmi různých prostředí vyslovilo závažné pochyby o účinnosti standardů 
N-1 v podobě, v jaké jsou uvedeny ve znění Komise. Protože se jedná o jeden z hlavních 
mechanismů regulace, zpravodaj by se jím rád zabýval déle, aby mohl vytvořit solidní návrh 
ve formě pozměňovacích návrhů, který by umožnil, aby standardy N-1 byly co 
nejspolehlivější.

Zpravodaj zastává názor, že standardy N-1 by měly být hlavním prvkem subsidiarity
v nařízení, který by umožnil, aby se zohlednily všechny vnitrostátní okolnosti. Jedna země by 
mohla mít např. špatný stav N-1, ale zároveň by narušení dodávek plynu mělo malý dopad na 
její trh s energií nebo na její energetický mix, protože není příliš závislá na plynu. Členské 
státy by měly mít možnost pružně rozhodovat o tom, jak budou čelit krizi v dodávkách plynu, 
zda zvýšením plynárenské infrastruktury nebo dalším rozvojem vlastní výroby energie. To 
jsou však jen dva příklady možných řešení. Zpravodaj plně podporuje myšlenku standardu, 
ale domnívá se, že členské státy budou potřebovat více času k prozkoumání podrobností 
tohoto významného hlediska regulace.


