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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj obecně vítá priority, které si Evropská komise stanovila pro balíček předpisů, 
týkajících se čisté energie: energetická účinnost na prvním místě, celosvětové vedoucí 
postavení EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a spravedlivé podmínky pro odběratele 
energií. 

Návrh nařízení se zaměřuje na vytvoření integrovaného trhu s energií, který bude poskytovat 
různé výhody, včetně nákladově účinné integrace větších objemů elektřiny vyráběné 
z obnovitelných zdrojů a další úspory energií díky transparentnějším cenám. 

Obecná ustanovení

Právní předpisy EU musí nalézt vhodnou rovnováhu mezi tržními přístupy a účinnou regulací. 
Aby se podařilo překonat selhání trhu v určitých oblastech a dosáhnout cílů v obecném 
sociálním a hospodářském zájmu, je možné, že budou zapotřebí korekce trhu. Správná 
rovnováha je nezbytná k tomu, aby se podařilo dosáhnout transformace energetiky s co 
nejnižšími náklady pro společnost.

Přednostní distribuce

Chceme-li, aby si EU zachovala své celosvětové vedoucí postavení v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie, je možná předčasné, dokud velkoobchodní trhy stále ještě vykazují narušení, 
předpokládat konec prioritního přístupu k rozvodné síti a přednostní distribuce pro elektrárny 
z obnovitelných zdrojů.  Je nezbytné pečlivě posoudit pravidla týkající se zrušení přednostní 
distribuce a omezení produkce. 

Síťové poplatky a příjem z přetížení

S úpravou síťových sazeb je třeba nakládat opatrně. V rámci snahy o lepší zohlednění 
skutečného využívání sítě je třeba neodsouvat otázky solidarity do pozadí. 

Navrhovaný přezkum omezuje použití výnosů z přetížení na náklady související se skutečnou 
dostupností kapacity a na náklady na propojovací kapacity. V zájmu zajištění přijatelnosti ze 
strany veřejnosti by měla být zachována možnost, aby výnosy z přetížení plynuly zpět 
uživatelům sítě, zejména pak v případech, kdy jsou cíle v oblasti propojovací kapacity 
naplněny. 

Přiměřenost zdrojů

Zpravodaj vítá formální schválení metodiky koordinované přiměřenosti zdrojů na evropské 
úrovni jako nezbytný krok k zajištění srovnatelných hodnocení. 

I nadále je nicméně nezbytné věnovat pozornost dosažení správné rovnováhy mezi evropskou 
úrovní na jedné straně a regionální a místní úrovní na straně druhé. Koordinované posouzení 
přiměřenosti zdrojů na evropské úrovni by proto mělo být doplněno o hodnocení zaměřená na 
národní či regionální úroveň (a měla by být podrobnější, citlivější, vycházet z místních situací 
atd.).  

V zájmu zabezpečení dodávek s co nejnižšími náklady pro spotřebitele je nezbytné pečlivě 
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zvážit důvody pro zavedení kapacitních mechanismů. Je třeba pečlivě posoudit náklady na 
kapacitní mechanismy a jejich dopad na výdaje spotřebitelů. Kapacitní mechanismy by měly 
být stanoveny na základě transparentních kritérií, která budou zahrnovat flexibilitu a která 
nebudou v rozporu s cíli EU v oblasti klimatu a energetiky. Kapacitní mechanismy by měly 
být pouze dočasným krajním opatřením, které by bylo časově omezeno a doplněno o jasnou 
strategii pro případ odchodu. 

Provozování přenosové soustavy

V zájmu úspěšné integrace různých vnitrostátních trhů s energií se zpravodaj domnívá, že je 
zapotřebí účinná koordinace evropské energetické soustavy.  Regionální koordinace mezi 
provozovateli přepravní soustavy je klíčovým stavebním kamenem pro dosažení energetické 
unie. Tato se stala povinnou zavedením různých nařízení EU (kodexy sítě a rámcové pokyny). 
Je bezesporu nezbytné provést další převedení úkolů a rozšířit regionální základ pro 
spolupráci v rámci středisek regionální spolupráce. Je ovšem nejisté, zda toho lze dosáhnout 
přístupem shora dolů. Legislativní rámec by měl prosazovat vytvoření evropského rozměru 
umožňujícího provedení přechodu zdola nahoru. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem energetické unie je 
poskytovat spotřebitelům – domácnostem i 
podnikům – bezpečnou, udržitelnou, 
konkurenceschopnou a cenově dostupnou 
energii. V minulosti elektroenergetický 
systém ovládaly vertikálně integrované 
monopoly, často ve veřejném vlastnictví, s 
velkými centralizovanými jadernými 
elektrárnami nebo elektrárnami na fosilní 
paliva. Účelem vnitřního trhu s elektřinou, 
který je postupně zaváděn od roku 1999, je 
poskytnout skutečnou možnost výběru 
všem spotřebitelům v Unii, jak občanům, 
tak i podnikům, dále nové obchodní 
příležitosti a intenzivnější přeshraniční 
obchod, aby se dosáhlo větší efektivity, 

(2) Cílem energetické unie je 
poskytovat spotřebitelům – domácnostem i 
podnikům – bezpečnou, udržitelnou, 
konkurenceschopnou a cenově dostupnou 
energii. V minulosti elektroenergetický 
systém ovládaly vertikálně integrované 
monopoly, často ve veřejném vlastnictví, s 
velkými centralizovanými jadernými 
elektrárnami nebo elektrárnami na fosilní 
paliva. Účelem vnitřního trhu s elektřinou, 
který je postupně zaváděn od roku 1999, je 
poskytnout skutečnou možnost výběru 
všem spotřebitelům v Unii, jak občanům, 
tak i podnikům, nabídnout nové obchodní 
příležitosti podnikům, podpořit družstevní 
modely dodávek energie pro občany 
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konkurenceschopných cen a vyšších 
standardů služeb a aby se přispělo k větší 
bezpečnosti dodávek a k udržitelnosti. 
Vnitřní trh s elektřinou posílil 
hospodářskou soutěž, zejména na 
velkoobchodní úrovni, a přeshraniční 
obchod. Je i nadále základem účinného 
trhu s energií.

s přidanou hodnotou pro region a posílit
přeshraniční obchod, aby se dosáhlo větší 
efektivity, konkurenceschopných cen 
a vyšších standardů služeb a aby se 
přispělo k větší bezpečnosti dodávek a 
k udržitelnosti. Vnitřní trh s elektřinou 
posílil hospodářskou soutěž, zejména na 
velkoobchodní úrovni, a přeshraniční 
obchod. Je i nadále základem účinného 
trhu s energií.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s cíli návrhu přepracovaného znění předloženého Komisí.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zásada „energetická účinnost v 
první řadě“ hraje důležitou úlohu při 
plánování trhu s elektřinou. Podpora 
rovných podmínek pro řešení na straně 
poptávky, včetně odezvy na straně 
poptávky a zlepšení energetické účinnosti, 
zajistí, aby trh mohl být efektivní při 
plnění cílů energetické unie a rámce 
politiky v oblasti klimatu a energetiky 
v období do roku 2030.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V minulosti byli zákazníci 
odebírající elektřinu čistě pasivní, často 
kupovali elektřinu za regulované ceny, 
které neměly přímý vztah k trhu. Je nutné, 
aby v budoucnu zákazníci měli možnost 
plně se na utváření trhu podílet, a to za 
stejných podmínek jako jiní účastníci trhu. 
Aby bylo možné integrovat rostoucí podíly 

(5) V minulosti byli zákazníci 
odebírající elektřinu čistě pasivní, často 
kupovali elektřinu za regulované ceny, 
které neměly přímý vztah k trhu. Je nutné, 
aby v budoucnu měli zákazníci možnost 
plně se na utváření trhu podílet, a to za 
stejných podmínek jako jiní účastníci trhu. 
Aby bylo možné integrovat rostoucí podíly 
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obnovitelné energie, měl by budoucí 
elektroenergetický systém využívat veškeré 
zdroje flexibility, zejména odezvu strany 
poptávky a skladování. Pro dosažení 
efektivní dekarbonizace za co nejnižších 
nákladů je nutné podporovat energetickou 
účinnost.

obnovitelné energie, měl by budoucí 
elektroenergetický systém využívat veškeré 
zdroje flexibility, zejména odezvu strany 
poptávky a skladování. Pro dosažení 
efektivní dekarbonizace za co nejnižších 
nákladů je nutné podporovat energetickou 
účinnost a snížit tak poptávku po energii 
a posílit dlouhodobé investice.  

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Větší integrace trhu a přechod na 
proměnlivější výrobu elektřiny vyžadují 
zvýšené úsilí o koordinaci vnitrostátních 
politik v oblasti energetiky se sousedními 
zeměmi a využití příležitostí, které nabízí 
přeshraniční trh s elektřinou.

(6) Větší integrace trhu a přechod na 
distribuovanější a proměnlivější výrobu 
elektřiny vyžadují zvýšené úsilí 
o koordinaci vnitrostátních politik v oblasti 
energetiky se sousedními zeměmi a využití 
příležitostí, které nabízí přeshraniční trh 
s elektřinou.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Ústřední tržní zásadou by mělo být 
stanovení cen elektřiny podle poptávky a 
nabídky. Tyto ceny by měly signalizovat, 
kdy je elektřina potřeba, přičemž by měly 
být zajištěny pobídky pro investice do 
zdrojů flexibility, jako například flexibilní 
výroby, propojení, odezvy na straně 
poptávky nebo skladování.

(8) Ústřední tržní zásadou by mělo být 
stanovení cen elektřiny podle poptávky a 
nabídky. Tyto ceny by měly signalizovat, 
kdy je elektřina potřeba, přičemž by měly 
být zajištěny pobídky pro investice do 
zdrojů flexibility, jako například flexibilní 
výroby, propojení, odezvy na straně 
poptávky nebo skladování, a současně by 
měla být dodržena zásada solidarity a 
spravedlivého rozdělení nákladů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Klíčovým cílem energetické unie je 
dekarbonizace odvětví elektřiny, přičemž 
by největší podíl na trhu měla tvořit 
energie z obnovitelných zdrojů. Jelikož 
Unie míří k dekarbonizaci odvětví 
elektřiny a rostoucímu využívání zdrojů 
obnovitelné energie, je zásadně důležité, 
aby byly na trhu odstraněny překážky 
bránící přeshraničnímu obchodu a 
podpořeny investice do podpůrné 
infrastruktury, například flexibilnější 
výroby, propojení, odezvy na straně 
poptávky a skladování. S cílem podpořit 
přechod na proměnlivou a distribuovanou 
výrobu a zajistit, aby se zásady trhu s 
energií staly základem pro budoucí trhy 
Unie s elektřinou, je nutné se opětovně 
zaměřit na krátkodobé trhy a tvorbu cen 
odrážející nedostatek energie.

(9) Klíčovým cílem energetické unie je 
dekarbonizace odvětví elektřiny, přičemž 
by největší podíl na trhu měla tvořit 
energie z obnovitelných zdrojů. Jelikož 
Unie míří k dekarbonizaci odvětví 
elektřiny a rostoucímu využívání zdrojů 
obnovitelné energie, je zásadně důležité, 
aby byly na trhu odstraněny překážky 
bránící přeshraničnímu obchodu a 
podpořeny investice do podpůrné 
infrastruktury, například flexibilnější 
výroby, propojení, odezvy na straně
poptávky a skladování. S cílem podpořit 
zavádění řešení pro skladování energie by 
členské státy měly přijmout opatření 
k odstranění zastaralých ustanovení 
o zdanění, která vedou ke dvojímu 
zdanění. S cílem podpořit přechod na 
proměnlivou a distribuovanou výrobu a 
zajistit, aby se zásady trhu s energií staly 
základem pro budoucí trhy Unie s 
elektřinou, je nutné se opětovně zaměřit na 
krátkodobé trhy a tvorbu cen odrážející 
nedostatek energie.

Odůvodnění

Účinnému zavádění skladování energie brání ustanovení daňového zákona, která vedou ke 
dvojímu zdanění. Členské státy by tak měly podniknout kroky k odstranění těchto překážek.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Krátkodobé trhy zlepší likviditu a 
hospodářskou soutěž tím, že umožní 
většímu počtu zdrojů plnou účast na trhu, a 
to zejména těm, které jsou flexibilnější. 
Účinná tvorba cen odrážející nedostatek 
energie, vybídne účastníky trhu k tomu, 
aby byli k dispozici, když to trh nejvíce 
vyžaduje, a zajistí, aby mohli pokrýt své 

(10) Krátkodobé trhy zlepší likviditu a 
hospodářskou soutěž tím, že umožní 
většímu počtu zdrojů plnou účast na trhu, a 
to zejména těm, které jsou flexibilnější. 
Účinná tvorba cen odrážející nedostatek 
energie, vybídne účastníky trhu k tomu, 
aby byli k dispozici, když to trh nejvíce 
vyžaduje, a zajistí, aby mohli pokrýt své 
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náklady na velkoobchodním trhu. Je proto 
nezbytné zajistit, aby byly v co největší 
možné míře odstraněny správní i implicitní 
cenové stropy, aby bylo umožněno 
zvyšovat ceny odrážející nedostatek 
energie až na hodnotu nepokrytého 
zatížení. Až budou krátkodobé trhy a 
tvorba cen odrážející nedostatek energie 
plně zakotveny v tržní struktuře, přispějí k 
odstranění jiných opatření, jako jsou 
kapacitní mechanismy k zajištění 
bezpečnosti dodávek. Zároveň by však 
tvorba cen odrážející nedostatek energie 
bez cenových stropů na velkoobchodním 
trhu neměla ohrozit možnost spolehlivých 
a stabilních cen pro koncové zákazníky, 
zejména domácnosti a malé a střední 
podniky.

náklady na velkoobchodním trhu. Je proto 
nezbytné zajistit, aby byly v co největší 
možné míře odstraněny správní i implicitní 
cenové stropy, aby bylo umožněno 
zvyšovat ceny odrážející nedostatek 
energie až na hodnotu nepokrytého 
zatížení. Až budou krátkodobé trhy a 
tvorba cen odrážející nedostatek energie 
plně zakotveny v tržní struktuře, přispějí k 
odstranění jiných opatření, jako jsou 
kapacitní mechanismy k zajištění 
bezpečnosti dodávek. Zároveň by však 
tvorba cen odrážející nedostatek energie 
bez cenových stropů na velkoobchodním 
trhu neměla ohrozit možnost spolehlivých,
stabilních a dostupných cen pro koncové 
zákazníky, zejména domácnosti a malé 
a střední podniky.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s cíli návrhu přepracovaného znění předloženého Komisí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Předpokladem účinné hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu s elektřinou jsou 
nediskriminační a transparentní poplatky 
za používání sítě, včetně propojovacích 
vedení uvnitř přenosové soustavy. 
Dostupná kapacita těchto vedení by měly 
být stanoveny na nejvyšší hodnoty, které 
jsou v souladu s bezpečnostními normami 
bezpečného provozu sítí.

(12) Předpokladem účinné hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu s elektřinou jsou 
nediskriminační a odpovídající 
transparentní poplatky za používání sítě, 
včetně propojovacích vedení uvnitř 
přenosové soustavy. Dostupná kapacita 
těchto vedení by měly být stanoveny na 
nejvyšší hodnoty, které jsou v souladu s 
bezpečnostními normami bezpečného 
provozu sítí.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pro účinné směrování potřebných 
investic je nutné, aby cena signalizovala, 
kde je elektřina nejvíce zapotřebí. Aby 
místně vztažené cenové signály v 
elektrizační soustavě rozdělené na zóny 
byly správné, je nutné, aby nabídkové zóny 
byly konzistentně, objektivně a spolehlivě 
stanoveny v rámci transparentního procesu. 
Pro zajištění účinného fungování a
plánování elektrické sítě Unie a
poskytování účinných cenových signálů 
pro novou výrobní kapacitu, odezvu na 
straně poptávky nebo pro infrastrukturu pro 
přenos by závazné zóny měly odrážet 
strukturální přetížení. Především by 
kapacita mezi zónami neměla být 
snižována s cílem řešit vnitřní přetížení.

(14) Pro účinné směrování potřebných 
investic je nutné, aby cena signalizovala, 
kde je elektřina nejvíce zapotřebí. Aby 
místně vztažené cenové signály v 
elektrizační soustavě rozdělené na zóny 
byly správné, je nutné, aby nabídkové zóny 
byly konzistentně, objektivně a spolehlivě 
stanoveny v rámci transparentního procesu. 
Pro zajištění účinného fungování 
a plánování elektrické sítě Unie 
a poskytování účinných cenových signálů 
pro novou výrobní kapacitu, odezvu na 
straně poptávky, skladování energie nebo 
pro infrastrukturu pro přenos by závazné 
zóny měly odrážet strukturální přetížení. 
Především by kapacita mezi zónami 
neměla být snižována s cílem řešit vnitřní 
přetížení.

Odůvodnění

Zajistí, aby skladování energie bylo v právu EU uznáno za novou třídu energetického aktiva.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Efektivní dekarbonizace 
elektroenergetického systému 
prostřednictvím integrace trhu vyžaduje 
systematické odstranění překážek pro 
přeshraniční obchod, a tím i fragmentace 
trhu, aby zákazníci odebírající energii v
Unii mohli plně využívat výhody 
integrovaného trhu s elektřinou a
hospodářské soutěže.

(15) Efektivní dekarbonizace 
elektroenergetického systému do roku 
2050 prostřednictvím integrace trhu 
vyžaduje systematické odstranění překážek 
pro přeshraniční obchod, a tím 
i fragmentace trhu, aby zákazníci 
odebírající energii v Unii mohli plně 
využívat výhody integrovaného trhu 
s elektřinou a hospodářské soutěže. Musí 
rovněž zajistit spravedlivý přechod pro 
regiony, v nichž se těží uhlí, a ty části trhu 
s elektřinou, které jsou stále z velké části 
založeny na výrobě elektřiny z uhlí, neboť 
na základě nezbytného vyřazení 
příslušných zařízení z provozu v rámci 
přechodu na flexibilní a udržitelný 
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energetický systém, který Unii umožní 
plnit Pařížskou dohodu, bude nutno řešit 
řadu hospodářských a sociálních výzev.

Odůvodnění

Dekarbonizace musí podporovat začlenění, být spravedlivá a musí s ní souhlasit všechny 
zúčastněné strany. Dále musí brát v úvahu společenské, hospodářské a environmentální 
dopady, jakož i udržitelné alternativy v oblasti pracovního uplatnění, zejména v případech, 
kdy je postupné utlumování spojeno s ukončením těžby. Brzy bude zahájena příprava 
platformy pro dialog o uhlí s cílem projednat aspekty správy, spravedlivého přechodu 
a vyřazování z provozu a pravidla EU pro trh s elektřinou by měla být v souladu s těmito 
činnostmi.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Měla by být uznána úloha 
přednostního nasazení výrobních zařízení 
využívajících různé obnovitelné zdroje 
energie, kterou hraje v rámci podpory 
Unie při plnění jejích cílů pro využívání 
energie z obnovitelných zdrojů a při 
snižování emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Síť ENTSO pro elektřinu by měla 
provést rozsáhlé střednědobé až 
dlouhodobé posouzení přiměřenosti zdrojů 
s cílem poskytnout objektivní základ pro 
posouzení obtíží v oblasti přiměřenosti. 
Obtíže v oblasti přiměřenosti zdrojů, které 
řeší kapacitní mechanismy, by měly 
vycházet z posouzení provedeného na 
úrovni EU.

(26) Síť ENTSO pro elektřinu by měla 
provést rozsáhlé střednědobé až 
dlouhodobé posouzení přiměřenosti zdrojů 
s cílem poskytnout objektivní základ pro 
posouzení obtíží v oblasti přiměřenosti. 
Toto posouzení by mělo být doplněno o 
podrobnější posouzení na úrovni 
nabídkových zón, členských států a 
regionů. Obtíže v oblasti přiměřenosti 
zdrojů, které řeší kapacitní mechanismy, by 
měly vycházet z těchto posouzení.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Střednědobé až dlouhodobé 
posouzení přiměřenosti zdrojů (prováděné 
na 10 let až jeden rok dopředu) stanovené v 
tomto nařízení má odlišný účel, než 
výhledy sezónní přiměřenosti (prováděné 
na šest měsíců dopředu) podle článku 9 
[nařízení o rizikové připravenosti podle 
návrhu COM(2016) 862]. Střednědobá až 
dlouhodobá posouzení jsou většinou 
využívána pro vyhodnocení potřeby 
kapacitních mechanismů, zatímco výhledy 
sezónní přiměřenosti slouží k upozornění 
na rizika, která se mohou vyskytnout v 
průběhu následujících šesti měsíců a která 
mohou vést ke značnému zhoršení situace 
v oblasti dodávek elektřiny. Kromě toho 
provádějí posouzení regionální 
přiměřenosti také regionální operační
střediska, jak stanoví právní předpisy EU 
týkající se provozu elektroenergetických
přenosových soustav. Jedná se o velmi 
krátkodobé posouzení přiměřenosti (na 
jeden týden až jeden den dopředu) 
využívané v souvislosti s provozem 
soustav.

(27) Střednědobé až dlouhodobé 
posouzení přiměřenosti zdrojů (prováděné 
na 10 let až jeden rok dopředu) stanovené v 
tomto nařízení má odlišný účel, než 
výhledy sezónní přiměřenosti (prováděné 
na šest měsíců dopředu) podle článku 9 
[nařízení o rizikové připravenosti podle 
návrhu COM(2016) 862]. Střednědobá až 
dlouhodobá posouzení jsou většinou 
využívána pro vyhodnocení potřeby 
kapacitních mechanismů, zatímco výhledy 
sezónní přiměřenosti slouží k upozornění 
na rizika, která se mohou vyskytnout v 
průběhu následujících šesti měsíců a která 
mohou vést ke značnému zhoršení situace 
v oblasti dodávek elektřiny. Kromě toho 
provádějí posouzení regionální 
přiměřenosti také regionální koordinační
střediska, jak stanoví právní předpisy EU 
týkající se provozu elektroenergetických 
přenosových soustav. Jedná se o velmi 
krátkodobé posouzení přiměřenosti (na 
jeden týden až jeden den dopředu) 
využívané v souvislosti s provozem 
soustav.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Před zavedením kapacitního 
mechanismu by členské státy měly 
posoudit narušení regulačního rámce, které 

(28) Před zavedením kapacitního 
mechanismu by členské státy měly 
posoudit narušení regulačního rámce, které 
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prohlubuje související obtíže v oblasti 
přiměřenosti zdrojů. Měly by mít dále 
povinnost přijímat opatření pro odstranění 
zjištěných narušení, včetně harmonogramu 
jejich provádění. Kapacitní mechanismy by 
měly být zavedeny pouze v případě 
zbývajících obtíží, které nelze řešit 
odstraněním těchto narušení.

prohlubuje související obtíže v oblasti 
přiměřenosti zdrojů. Měly by mít dále 
povinnost přijímat opatření pro odstranění 
zjištěných narušení, včetně harmonogramu 
jejich provádění. Kapacitní mechanismy by 
měly být zavedeny pouze v případě 
zbývajících obtíží, které nelze řešit 
odstraněním těchto narušení, jako je 
zabezpečení dodávek energie.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Měla by být stanovena podrobná 
pravidla pro usnadnění účinné přeshraniční 
účasti v kapacitních mechanismech jiných, 
než jsou systémy záloh. Provozovatelé 
přenosových soustav bez ohledu na hranice 
by měli zainteresovaným výrobcům 
usnadnit účast v kapacitních 
mechanismech v jiných členských státech. 
Proto by měli vypočítat kapacitu, do jejíž 
výše by přeshraniční účast byla možná, 
tuto účast umožnit a prověřit dostupnost. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly 
prosazovat přeshraniční pravidla v 
členských státech.

(31) Měla by být stanovena podrobná 
pravidla pro usnadnění účinné přeshraniční 
účasti v kapacitních mechanismech jiných, 
než jsou strategické zálohy. Provozovatelé 
přenosových soustav bez ohledu na hranice 
by měli zainteresovaným výrobcům 
usnadnit účast v kapacitních 
mechanismech v jiných členských státech. 
Proto by měli vypočítat kapacitu, do jejíž 
výše by přeshraniční účast byla možná, 
tuto účast umožnit a prověřit dostupnost. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly 
prosazovat přeshraniční pravidla v 
členských státech.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) S ohledem na rozdíly ve 
vnitrostátních energetických systémech a
na technická omezení stávajících 
elektroenergetických sítí bude pro dosažení 
pokroku v integraci trhu ve většině případů 
nejlepší přístup na regionální úrovni. 
Regionální spolupráce provozovatelů 
přenosových soustav by proto měla být 
posílena. Pro zajištění efektivní spolupráce 

(32) S ohledem na rozdíly ve 
vnitrostátních energetických systémech 
a na technická omezení stávajících 
elektroenergetických sítí bude pro dosažení 
pokroku v integraci trhu ve většině případů 
nejlepší a nákladově nejúčinnější přístup 
na regionální úrovni. Regionální 
spolupráce provozovatelů přenosových 
soustav by proto měla být posílena. Pro 
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by nový regulační rámec měl zahrnovat 
silnější regionální správu a regulační 
dohled, včetně posílení rozhodovacích 
pravomocí agentury v přeshraničních 
záležitostech. Užší spolupráce členských 
států může být potřebná rovněž v 
krizových situacích, aby se zvýšila 
bezpečnost dodávek a omezilo narušení 
trhu.

zajištění efektivní spolupráce by nový 
regulační rámec měl zahrnovat silnější 
regionální správu a regulační dohled, 
včetně posílení rozhodovacích pravomocí 
agentury v přeshraničních záležitostech. 
Užší spolupráce členských států může být 
potřebná rovněž v krizových situacích, aby 
se zvýšila bezpečnost dodávek a omezilo 
narušení trhu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Regionální operační střediska by 
měla vykonávat funkce, jejichž realizace 
na regionální úrovni přináší ve srovnání s 
jejich prováděním na celostátní úrovni 
přidanou hodnotu. Funkce regionálních 
operačních středisek by měly zahrnovat 
funkce vykonávané regionálními 
bezpečnostními koordinátory i dodatečné 
funkce týkající se provozu soustavy, 
fungování trhu a rizikové připravenosti. 
Mezi funkce vykonávané regionálními 
operačními středisky by neměl patřit 
provoz elektrizační soustavy v reálném 
čase.

(35) Regionální koordinační střediska 
by měla vykonávat funkce, jejichž 
realizace na regionální úrovni přináší ve 
srovnání s jejich prováděním na celostátní 
úrovni přidanou hodnotu. Funkce 
regionálních koordinačních středisek by 
měly zahrnovat funkce vykonávané 
regionálními bezpečnostními koordinátory 
i dodatečné funkce regionálního významu. 
Mezi funkce vykonávané regionálními 
koordinačními středisky by neměl patřit 
provoz elektrizační soustavy v reálném 
čase.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Regionální operační střediska by 
měla jednat především v zájmu fungování 
soustavy a trhu v regionu, a nikoli v zájmu 
jednotlivých subjektů. Proto by 
regionálním operačním střediskům měly 
být v souvislosti s určitými funkcemi 
svěřeny rozhodovací pravomoci, pokud jde 
o vlastní činnosti nebo o řízení činností, 

(36) Regionální koordinační střediska 
by měla jednat především v zájmu 
fungování soustavy a trhu v regionu, a 
nikoli v zájmu jednotlivých subjektů. Proto 
by regionální koordinační střediska měla 
být oprávněna vydávat doporučení, a tím 
hrát posílenou poradní úlohu.
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jimiž jsou pověřeni provozovatelé 
přenosových soustav v operačním regionu 
soustavy, a posílená poradní úloha, pokud 
jde o zbývající funkce.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem zvýšit účinnost sítí pro 
distribuci elektřiny v Unii a zajistit úzkou 
spolupráci provozovatelů přenosových 
soustav a sítě ENTSO pro elektřinu by měl 
být založen Evropský subjekt sdružující 
provozovatele distribučních soustav v Unii 
(dále jen „subjekt EU DSO“). Úkoly 
Evropského subjektu sdružujícího 
provozovatele distribučních soustav v Unii 
by měly být přesně vymezeny a jeho 
pracovní metody by měly zajistit 
efektivitu, transparentnost a
reprezentativnost, pokud jde o
provozovatele distribučních soustav. 
Subjekt EU DSO by měl úzce 
spolupracovat se sítí ENTSO pro elektřinu 
při přípravě a provádění případných 
kodexů sítě a měl by provádět činnosti 
zaměřené na poskytování pokynů mimo 
jiné v oblasti integrace distribuované 
výroby a skladování v distribučních sítích 
nebo v jiných oblastech, které se týkají 
správy distribučních sítí.

(38) S cílem zvýšit účinnost sítí pro 
distribuci elektřiny v Unii a zajistit úzkou 
spolupráci provozovatelů přenosových 
soustav a sítě ENTSO pro elektřinu by měl 
být založen Evropský subjekt sdružující 
provozovatele distribučních soustav v Unii 
(dále jen „subjekt EU DSO“). Úkoly 
Evropského subjektu sdružujícího 
provozovatele distribučních soustav v Unii 
by měly být přesně vymezeny a jeho 
pracovní metody by měly zajistit 
nezávislost, neutralitu, efektivitu, 
transparentnost a reprezentativnost, pokud 
jde o provozovatele distribučních soustav, 
s ohledem na regionální specifika 
distribučních sítí. Subjekt EU DSO by měl 
úzce spolupracovat se sítí ENTSO pro 
elektřinu při přípravě a provádění 
případných kodexů sítě a měl by provádět 
činnosti zaměřené na poskytování pokynů 
mimo jiné v oblasti integrace distribuované 
výroby a skladování v distribučních sítích 
nebo v jiných oblastech, které se týkají 
správy distribučních sítí.

Odůvodnění

Distribuční sítě se v rámci Evropy značně liší: od úrovně napětí, topologie, přirozeného 
profilu dané oblasti ke spotřebním zvyklostem uživatelů. Tato specifika je při činnosti subjektu 
EU DSO nutno vzít v úvahu.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vymezit základ pro účinné dosažení 
cílů evropské energetické unie a zejména 
rámce politiky v oblasti klimatu a
energetiky v období 2020–203030 tak, aby 
bylo umožněno využívat tržní signály ke 
zvýšení flexibility, dekarbonizaci a
posílení inovací;

a) vymezit základ pro účinné dosažení 
cílů evropské energetické unie a zejména 
rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky v období 2020–203030 tak, 
aby bylo umožněno využívat tržní signály 
ke zvýšení flexibility, energetické 
účinnosti a posílení inovací při současném 
zohlednění úlohy propojovacích vedení 
a rostoucího podílu obnovitelných zdrojů 
energie při přechodu na udržitelný 
energetický systém;

_________________ _________________

30 COM/2014/015 final. 30 COM/2014/015 final.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovit základní zásady pro dobře 
fungující integrované trhy s elektřinou, 
které umožní nediskriminační přístup na 
trh všem poskytovatelům zdrojů a
zákazníkům odebírajícím elektřinu, posílí 
postavení spotřebitelů, umožní odezvu na 
straně poptávky a energetickou účinnost, 
usnadní agregaci distribuované poptávky a 
nabídky a přispějí k dekarbonizaci 
hospodářství tím, že umožní integraci trhu 
a tržní odměňování za elektřinu z
obnovitelných zdrojů;

b) stanovit základní zásady pro dobře 
fungující integrované trhy s elektřinou, 
které umožní nediskriminační přístup na 
trh všem poskytovatelům zdrojů 
a zákazníkům odebírajícím elektřinu, posílí 
postavení spotřebitelů, umožní odezvu na 
straně poptávky, skladování energie 
a energetickou účinnost, usnadní agregaci 
distribuované poptávky a nabídky, podpoří 
dostatečné úrovně propojení elektrických 
sítí a přispějí k dekarbonizaci hospodářství 
tím, že umožní integraci trhu a tržní 
odměňování za elektřinu z obnovitelných 
zdrojů;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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c) „přetížením“ situace, v níž nelze 
pojmout veškeré obchodní požadavky 
účastníků trhu mezi dvěma nabídkovými 
zónami, jelikož by vedly ke značnému 
ovlivnění fyzických toků na prvcích sítě, 
které tyto toky nemohou pojmout;

c) „přetížením“ situace, v níž nelze 
pojmout veškeré obchodní požadavky 
účastníků trhu, jelikož by vedly ke 
značnému ovlivnění fyzických toků na 
prvcích sítě, které tyto toky nemohou 
pojmout;

Odůvodnění

Původní vymezení by stanovovalo, že přetížení mohou nastat pouze mezi dvěma nabídkovými 
zónami, nikoliv v rámci nabídkové zóny. Změna je rovněž nutná k přizpůsobení vymezení 
nabídkové zóny.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. u

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u) „kapacitním mechanismem“ 
administrativní opatření pro zajištění 
dosažení požadované úrovně bezpečnosti 
dodávek odměněním zdrojů za jejich 
dostupnost, bez opatření týkajících se 
podpůrných služeb;

u) „kapacitním mechanismem“ 
administrativní opatření pro zajištění 
dosažení nezbytné úrovně bezpečnosti 
dodávek odměněním zdrojů za jejich 
dostupnost, bez opatření týkajících se 
podpůrných služeb, přijaté v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení a 
v souladu s pravidly daného státu, jimž se 
upravuje státní podpora, a se zásadami 
nezbytnosti, proporcionality 
a nediskriminace;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) „strategickou zálohou“ kapacitní 
mechanismus, v němž jsou zdroje 
nasazovány pouze v případě, že se 
nepodařilo spárovat denní a vnitrodenní
trhy, provozovatelé přenosových soustav 
vyčerpali své regulační zdroje k zajištění 
výkonové rovnováhy mezi spotřebou a 
dodávkou, a odchylky na trhu v obdobích, 

v) „strategickou zálohou“ kapacitní 
mechanismus, v němž jsou zdroje 
uchovávány mimo trh a jsou nasazovány 
pouze v případě, že se nepodařilo spárovat 
denní trhy, provozovatelé přenosových 
soustav vyčerpali své regulační zdroje k 
zajištění výkonové rovnováhy mezi 
spotřebou a dodávkou, a odchylky na trhu 
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kdy byly nasazeny strategické zálohy, jsou 
zúčtovány v hodnotě nepokrytého zatížení;

v obdobích, kdy byly nasazeny strategické 
zálohy, jsou zúčtovány v hodnotě 
nepokrytého zatížení;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ceny jsou utvářeny na základě 
nabídky a poptávky;

a) ceny obecně odrážejí nabídku a 
poptávku;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zamezují se kroky, které brání 
tvorbě cen na základě nabídky a poptávky
nebo představují překážku pro rozvoj 
flexibilnější výroby, nízkouhlíkové výroby 
nebo flexibilnější poptávky;

b) zamezují se kroky, které brání 
tvorbě cen na základě nabídky a poptávky, 
pokud jejich účelem není zavést solidaritu 
a spravedlivé rozdělení nákladů a v 
dostatečné míře zohlednit energeticky 
chudé spotřebitele;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podporuje se rozvoj flexibilnější 
výroby, nízkouhlíkové výroby a 
flexibilnější poptávky;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ca) účastníci trhu jsou povinni 
posoudit riziko poškození, které nové 
produkty a služby představují pro 
zákazníky z řad domácností, a přizpůsobit 
tomu své nabídky; 

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vnitrostátní regulační orgány 
sledují vývoj trhu a podle potřeby 
přizpůsobují ochranu;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) spotřebitelům a malým podnikům 
je umožněna účast na trhu prostřednictvím 
agregace výroby z několika výrobních 
zařízení nebo zatížení z několika 
odběrných zařízení s cílem poskytnout 
společné nabídky na trhu s elektřinou a
umožnit společný provoz v elektrizační 
soustavě za předpokladu, že jsou 
dodržována pravidla týkající se 
hospodářské soutěže zakotvená ve 
Smlouvě o EU;

d) spotřebitelům a malým podnikům 
je umožněna individuální nebo kolektivní 
účast na trhu prostřednictvím účasti 
v místním energetickém společenství 
a jejich účast na trhu je podporována 
prostřednictvím agregace výroby 
z několika výrobních zařízení nebo zatížení 
z několika odběrných zařízení s cílem 
poskytnout společné nabídky na trhu 
s elektřinou a umožnit společný provoz 
v elektrizační soustavě za předpokladu, že 
jsou dodržována pravidla týkající se 
hospodářské soutěže zakotvená ve 
Smlouvě o EU;

Odůvodnění

Obecné zásady pro trh EU s elektřinou by měly být základem pro uznání a podporu všech 
forem aktivní účasti odběratelů, nejen prostřednictvím agregace.

Pozměňovací návrh 31
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pravidla trhu podporují 
dekarbonizaci hospodářství umožněním 
integrace elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie a vytvářením pobídek v oblasti 
energetické účinnosti;

e) pravidla trhu podporují 
dekarbonizaci hospodářství vytvářením 
pobídek pro integraci elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie a pro 
energetickou účinnost;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pravidla trhu vytvářejí vhodné 
pobídky k investicím do výroby, 
skladování, energetické účinnosti a odezvy 
na straně poptávky, aby byly splněny 
potřeby trhu, a tím zajištěna bezpečnost 
dodávek;

f) pravidla trhu mají vytvářet vhodné 
pobídky k investicím do výroby, zejména 
k dlouhodobým investicím do 
nízkouhlíkové výroby, skladování, 
energetické účinnosti a odezvy na straně 
poptávky, aby byly splněny potřeby trhu, 
a tím zajištěna bezpečnost dodávek;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zamezuje se překážkám pro 
přeshraniční toky elektřiny a přeshraniční 
transakce na trzích s elektřinou a
souvisejícími službami;

g) odstraňují se překážky pro 
přeshraniční toky elektřiny a přeshraniční 
transakce na trzích s elektřinou 
a souvisejícími službami;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) veškerá výroba, skladování a zdroje i) veškerá výroba, skladování a zdroje 
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na straně poptávky se účastní trhu za 
stejných podmínek;

na straně poptávky se účastní trhu za 
stejných podmínek, a to tak, že jsou  
zohledněny jejich jednotlivé přínosy a 
náklady, pokud jde o životní prostředí a 
systém, jejich udržitelnost a přínos k 
cílům dekarbonizace stanoveným v 
Pařížské dohodě z roku 2015 a ve 
směrnici (EU) .../...[směrnice o 
obnovitelných zdrojích];

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) pravidla trhu umožňují podnikům 
zahájit i ukončit výrobu elektřiny a 
dodávky elektřiny na základě jejich 
posouzení hospodářské a finanční 
uskutečnitelnosti jejich operací;

m) pravidla trhu umožňují podnikům 
zahájit i ukončit výrobu elektřiny, 
skladování energie a dodávky elektřiny na 
základě jejich posouzení hospodářské 
a finanční uskutečnitelnosti jejich operací;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že skladování je definováno jako samostatná činnost v elektrizační 
soustavě, musí být podniky provádějící skladování schopny rozhodovat o vstupu na trh a 
o odchodu z trhu na stejném základě jako jiné tržní subjekty.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a

Spravedlivý přechod

Evropská komise podpoří členské státy, 
které zavedou vnitrostátní strategii pro 
postupné omezování instalované kapacity 
pro výrobu elektrické energie z uhlí a pro 
těžbu uhlí,  a to pomocí veškerých 
dostupných prostředků, včetně cílené 
finanční podpory, což umožní 
„spravedlivý přechod“ v regionech, 
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v nichž probíhá strukturální změna. 
Komise členským státům poskytne pomoc 
při řešení dopadů, které bude mít přechod 
na čistou energii v sociální oblasti a v 
oblasti dovedností a průmyslu. Komise 
úzce spolupracuje se subjekty z uhelných 
regionů a regionů s vysokými emisemi 
uhlíku, poskytuje poradenství, zejména 
pokud jde o přístup k dostupným 
finančním prostředkům a programům a 
o jejich využívání, a podporuje výměnu 
osvědčených postupů, včetně diskusí 
o průmyslových plánech a potřebách 
rekvalifikace, prostřednictvím cílených 
platforem, včetně iniciativy zajišťující 
spravedlivý přechod pro pracovníky 
a komunity stanovené v nařízení (EU) 
.../... [nařízení o správě].

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všichni účastníci trhu usilují o 
rovnováhu soustavy a jsou finančně 
odpovědni za odchylky, které v soustavě 
způsobí. Jsou buď subjekty zúčtování, 
nebo přenesou svou odpovědnost na 
subjekt zúčtování dle své volby.

1. Všichni účastníci trhů usilují o 
rovnováhu soustavy a jsou finančně 
odpovědni za odchylky, které v soustavě 
způsobí, pod podmínkou, že všichni 
účastníci trhu mají přístup na trh pro 
zajištění výkonové rovnováhy a na 
vnitrodenní trh v souladu s články 5 a 6. 
Jsou buď subjekty zúčtování, nebo 
přenesou svou odpovědnost na subjekt 
zúčtování dle své volby.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou udělit 2. Členské státy mohou po konzultaci 
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výjimku z ustanovení o odpovědnosti za 
odchylku v případě:

s provozovateli distribučních soustav 
udělit výjimku z ustanovení o 
odpovědnosti za odchylku v případě:

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) demonstračních projektů; vypouští se

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zařízení využívajících podporu 
schválenou Komisí v rámci pravidel Unie 
pro státní podporu podle článků 107 až 109 
SFEU, uvedených do provozu před [OP: 
vstupem tohoto nařízení v platnost]. 
Členské státy mohou v souladu s pravidly 
Unie pro státní podporu vytvářet pobídky 
pro účastníky trhu, kteří mají úplnou nebo 
částečnou výjimku z ustanovení o 
odpovědnosti za odchylku, aby za 
přiměřené vyrovnání přijali úplnou 
odpovědnost za odchylku.

c) zařízení využívajících podporu 
schválenou Komisí v rámci pravidel Unie 
pro státní podporu podle článků 107 až 109 
SFEU, uvedených do provozu před [OP: 
vstupem tohoto nařízení v platnost]. 
Členské státy mohou v souladu s pravidly 
Unie pro státní podporu poskytovat
pobídky pro účastníky trhu, kteří mají 
úplnou nebo částečnou výjimku týkající se 
finančních důsledků ustanovení o 
odpovědnosti za odchylku, aby za 
přiměřené vyrovnání přijali úplnou 
odpovědnost za odchylku.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všichni účastníci trhu mají přístup 
na trh pro zajištění výkonové rovnováhy, 
ať už samostatně nebo prostřednictvím 
agregace. Pravidla trhu pro zajištění 
výkonové rovnováhy respektují nutnost 
zohlednění rostoucího podílu proměnlivé 
výroby i zvýšené schopnosti odezvy na 
straně poptávky a nástupu nových 

1. Všichni účastníci trhu mají plný
přístup na trh pro zajištění výkonové 
rovnováhy, ať už samostatně nebo 
prostřednictvím agregace. Pravidla trhu pro 
zajištění výkonové rovnováhy respektují 
nutnost zohlednění rostoucího podílu 
proměnlivé výroby i zvýšené schopnosti 
odezvy na straně poptávky a nástupu 
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technologií. nových technologií.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Trhy pro zajištění výkonové 
rovnováhy jsou organizovány tak, aby byla 
účinně zajištěna nediskriminace účastníků 
trhu s ohledem na různé technické 
schopnosti výroby z nestálých 
obnovitelných zdrojů, odezvu na straně 
poptávky a skladování.

2. Trhy pro zajištění výkonové 
rovnováhy jsou organizovány tak, aby byla 
účinně zajištěna nediskriminace účastníků 
trhu. Trhy pro zajištění výkonové 
rovnováhy jsou uspořádány tak, aby 
umožňovaly co největší zapojení zdrojů
obnovitelné energie, mimo jiné zejména 
malé decentralizované nebo distribuované 
výroby. Pravidla trhu pro zajištění 
výkonové rovnováhy zajistí, aby 
energetické komunity měly přiměřený 
a jednoduchý přístup na trh.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Stanovování objemu regulačních 
záloh se provádí na regionální úrovni v 
souladu s bodem 7 přílohy I. Regionální 
operační střediska podporují provozovatele 
přenosových soustav při stanovování 
množství regulační zálohy, kterou je nutné 
zajistit v souladu s bodem 8 přílohy I.

7. Stanovování objemu regulačních 
záloh se provádí na regionální úrovni v 
souladu s bodem 7 přílohy I. Regionální 
koordinační střediska podporují 
provozovatele přenosových soustav při 
stanovování množství regulační zálohy, 
kterou je nutné zajistit v souladu s bodem 8 
přílohy I.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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8. Obstarávání regulační zálohy se na 
regionální úrovni usnadňuje v souladu s 
bodem 8 přílohy I. Obstarávání se provádí 
na primárním trhu a je organizováno tak, 
aby postup předběžné kvalifikace 
nediskriminoval účastníky trhu, jednotlivě 
nebo prostřednictvím agregace.

8. Obstarávání regulační zálohy se na 
regionální úrovni usnadňuje v souladu s 
bodem 8 přílohy I. Obstarávání se provádí 
na primárním trhu a postup předběžné 
kvalifikace nediskriminuje účastníky trhu,
a to i tehdy,  účastní-li se jednotlivě nebo 
prostřednictvím agregace.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Obstarávání kladné regulační 
zálohy a záporné regulační zálohy se 
provádí odděleně. Smlouva se uzavírá 
nejdéle na jeden den před poskytnutím 
regulační zálohy a maximální délka 
smlouvy činí jeden den.

9. Obstarávání kladné regulační 
zálohy a záporné regulační zálohy se 
provádí odděleně. Smlouva se uzavírá 
nejdéle na jeden den před poskytnutím 
regulační zálohy a maximální délka 
smlouvy činí jeden den. V souladu s čl. 34 
odst. 6 a čl. 36 odst. 10 pokynů pro 
zajišťování výkonové rovnováhy může 
každý provozovatel přenosové soustavy 
příslušnému regulačnímu orgánu 
předložit žádost o výjimku z pravidel 
obstarávání podle tohoto odstavce.  

Žádost o výjimku musí obsahovat:

a) stanovení období, po něž bude 
výjimka platit;

b) specifikaci objemu regulační 
zálohy, pro niž bude výjimka platit;

c) analýzu dopadu této výjimky na 
účast regulačních zdrojů; a

d) odůvodnění výjimky prokazující, že 
by taková výjimka vedla k vyšší 
ekonomické efektivitě.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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a) jsou organizovány tak, aby byly 
nediskriminační;

a) jsou nediskriminační;

Odůvodnění

Zásada nediskriminace na denních a vnitrodenních trzích by měla mít právní účinek bez 
jakýchkoli dalších kroků ze strany členských států.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Organizátoři trhu poskytují 
produkty pro obchodování na denních a 
vnitrodenních trzích, jejichž velikost je 
dostatečně malá, přičemž minimální 
velikost nabídky činí 1 megawatt nebo 
méně, aby byla umožněna efektivní účast v 
odezvě na straně poptávky, skladování 
energie a energie z obnovitelných zdrojů v 
malém rozsahu.

3. Organizátoři trhu poskytují 
produkty pro obchodování na denních a 
vnitrodenních trzích, jejichž velikost je 
dostatečně malá, přičemž minimální 
velikost nabídky činí 1 megawatt nebo 
více, aby byla umožněna efektivní účast v 
odezvě na straně poptávky, skladování 
energie a energie z obnovitelných zdrojů v 
malém rozsahu, a to i pro energetické 
komunity, pro něž by měl být zajištěn 
přiměřený a jednoduchý přístup.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální výše velkoobchodní 
ceny elektřiny není omezena, pokud není 
stanovena na hodnotu nepokrytého 
zatížení, jak je vymezena v souladu s 
článkem 10. Maximální výše 
velkoobchodní ceny elektřiny není 
omezena, pokud není stanovena na 
hodnotu minus 2 000 EUR nebo méně a v 
případě, že je jí dosaženo, nebo se 
předpokládá, že jí bude dosaženo, je pro 
další den stanovena na nižší hodnotu. Toto 
ustanovení se uplatňuje mimo jiné na 
nabídky a zúčtování ve všech časových 
rámcích a zahrnuje regulační energii a 

1. Maximální výše velkoobchodní 
ceny elektřiny není omezena, pokud není 
stanovena na hodnotu nepokrytého 
zatížení, jak je vymezena v souladu s 
článkem 10. Na výrazně propojených 
trzích jsou tyto maximální ceny stanoveny 
na stejné úrovni mezi všemi nabídkovými 
zónami a trhy, aby nedocházelo 
k narušení trhu. Maximální výše 
velkoobchodní ceny elektřiny není 
omezena, pokud není stanovena na 
hodnotu minus 2 000 EUR nebo méně a v 
případě, že je jí dosaženo, nebo se 
předpokládá, že jí bude dosaženo, je pro 
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zúčtovací ceny odchylky. další den stanovena na nižší hodnotu. Toto 
ustanovení se uplatňuje mimo jiné na 
nabídky a zúčtování ve všech časových 
rámcích a zahrnuje regulační energii a 
zúčtovací ceny odchylky.

Odůvodnění

Na silně propojených trzích by měly být zajištěny jednotné technické cenové limity. Bez 
takových jednotných limitů by mohlo docházet k neúčinnosti v době nedostatku, neboť 
účastníci trhu by byli v rámci přeshraniční hospodářské soutěže v oblasti energie uměle 
omezováni rozdíly v cenové nabídce.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při nasazování zařízení na výrobu 
elektřiny provozovatelé přenosových 
soustav upřednostňují výrobní zařízení 
využívající obnovitelné zdroje energie 
nebo vysoce účinnou kombinovanou 
výrobu z malých výrobních zařízení nebo 
výrobních zařízení využívajících vznikající 
technologie v následujícím rozsahu:

2. Při nasazování zařízení na výrobu 
elektřiny provozovatelé přenosových a 
distribučních soustav upřednostňují 
výrobní a skladovací zařízení využívající 
obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu z malých 
výrobních zařízení nebo výrobních zařízení 
využívajících vznikající technologie v 
následujícím rozsahu:

a) výrobních zařízení využívajících 
obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu s 
instalovanou kapacitou výroby elektřiny 
menší než 500 kW; nebo 

a) výrobních zařízení využívajících 
obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu s 
instalovanou kapacitou výroby elektřiny 
menší než 500 kW; nebo 

b) demonstrační projekty pro 
inovativní technologie.

b) demonstrační projekty pro 
inovativní technologie.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobní zařízení využívající 
obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 

4. S cílem zachovat stabilní regulační 
rámec pro investory jsou výrobní či 
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účinnou kombinovanou výrobu, která byla 
uvedena do provozu před [OP: vstupem 
tohoto nařízení v platnost] a v době 
uvedení do provozu se na ně vztahovalo 
přednostní nasazení podle čl. 15 odst. 5 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/27/EU nebo podle čl. 16 odst. 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES1, jsou dále přednostně 
nasazována. Přednostní nasazení se 
přestane uplatňovat dnem, kdy je výrobní 
zařízení podrobeno významným změnám, 
za které se považují přinejmenším případy, 
kdy je požadována nová dohoda o 
připojení nebo se zvýší výrobní kapacita.

skladovací zařízení využívající obnovitelné 
zdroje energie nebo vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu, která byla uvedena 
do provozu před [OP: vstupem tohoto 
nařízení v platnost] a v době uvedení do 
provozu se na ně vztahovalo přednostní 
nasazení podle čl. 15 odst. 5 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2012/27/EU nebo podle čl. 16 odst. 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES1, dále přednostně nasazována. 
Přednostní nasazení se přestane uplatňovat 
dnem, kdy je výrobní či skladovací 
zařízení podrobeno významným změnám, 
za které se považují přinejmenším případy, 
kdy je požadována nová dohoda o 
připojení nebo se zvýší výrobní kapacita či 
kapacita skladování. 

––––––––––––– –––––––––––––

1. Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. 
věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

1. Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. 
věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou v souladu s pravidly 
Unie pro státní podporu vytvářet pobídky 
pro účastníky trhu, kteří mají přednostní 
přístup k rozhodnutí o odstoupení od 
přednostního nasazení za přiměřené 
vyrovnání.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy plní ustanovení 
tohoto článku postupem podávání zpráv 
na vnitřním trhu s energií, jak je 
stanoveno v článku [21] (EU) .../... 
[nařízení o správě].

Před zrušením přednostního nasazení 
podle odstavců 2 a 3 členské státy zejména 
zajistí, aby všechny trhy plně umožňovaly 
zapojení zdrojů obnovitelné energie, a to i 
pokud jde o veškeré podpůrné služby, dále 
aby dispečerské předpisy byly zcela 
transparentní a vycházely z trhu, aby byla 
zavedena transparentní metodika týkající 
se pravidel pro omezování výroby a aby 
zrušení přednostního nasazení pro 
výrobní zařízení využívající obnovitelné 
zdroje energie neoslabilo jejich příspěvek 
k:

a) cíli EU pro rok 2030 stanovenému 
ve směrnici o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů;

b) snížení celkových emisí 
skleníkových plynů Unie do roku 2030 
o alespoň 40 % oproti hodnotám z roku 
1990, jak je stanoveno v zamýšleném 
vnitrostátně stanoveném závazku Unie 
a jejích členských států ke snížení 
předloženém sekretariátu Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zdroje, které jsou předmětem 
omezování nebo redispečinku, se vybírají z
výrobních zařízení nebo odběrných 
zařízení předkládajících nabídky pro 
omezení nebo redispečink s využitím 
tržních mechanismů a jsou za ně finančně 
kompenzovány. Netržní omezování nebo 
redispečink výroby nebo redispečink 

2. Zdroje, které jsou předmětem 
omezování nebo redispečinku, se vybírají 
z výrobních a skladovacích zařízení nebo 
odběrných zařízení předkládajících 
nabídky pro omezení nebo redispečink 
s využitím tržních mechanismů a jsou za ně 
plně finančně kompenzovány. Účast na 
tržních mechanismech je pro všechny 
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odezvy na straně poptávky se použije 
pouze v případě, že není dostupná tržní 
alternativa, pokud všechny dostupné tržní 
zdroje byly využity nebo pokud počet 
dostupných výrobních nebo odběrných 
zařízení v oblasti, kde jsou vhodná výrobní 
nebo odběrná zařízení pro poskytování 
služeb umístěna, je příliš malý pro zajištění 
účinné hospodářské soutěže. Poskytování 
tržních zdrojů je otevřeno všem výrobním 
technologiím, skladování energie a odezvě 
na straně poptávky, a to včetně 
provozovatelů nacházejících se v jiném 
členském státě, pokud je to technicky 
proveditelné.

účastníky trhu dobrovolná, včetně 
zejména malé decentralizované nebo 
distribuované výroby. Netržní omezování 
nebo redispečink výroby nebo redispečink 
odezvy na straně poptávky se použije 
pouze v případě, že není dostupná tržní 
alternativa, pokud všechny dostupné tržní 
zdroje byly využity nebo pokud počet 
dostupných výrobních nebo odběrných 
zařízení v oblasti, kde jsou vhodná výrobní 
nebo odběrná zařízení pro poskytování 
služeb umístěna, je příliš malý pro zajištění 
účinné hospodářské soutěže. Poskytování 
tržních zdrojů je otevřeno všem výrobním 
technologiím, skladování energie a odezvě 
na straně poptávky, a to včetně 
provozovatelů nacházejících se v jiném 
členském státě, pokud je to technicky 
proveditelné.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odpovědní provozovatelé soustavy 
podávají příslušnému regulačnímu orgánu 
alespoň jednou ročně zprávu o omezování 
nebo redispečinku ke snížení výkonu 
výrobních zařízení využívajících 
obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu a o 
opatřeních provedených ke snížení 
potřeby tohoto omezování nebo 
redispečinku ke snížení výkonu v 
budoucnu. Omezování nebo redispečink 
výrobních zařízení využívajících 
obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 
účinné kombinované výroby je předmětem 
kompenzace podle odstavce 6.

3. Odpovědní provozovatelé soustavy 
podávají příslušnému regulačnímu orgánu 
a agentuře ACER alespoň jednou ročně 
zprávu

– o úrovni rozvoje a účinnosti 
tržního omezování nebo redispečinku 
výrobních zařízení, zařízení na skladování 
energie a zařízení odezvy strany spotřeby; 

– o důvodech, objemech a typech 
technologií, jichž se týká omezování nebo 
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redispečink ke snížení výkonu výrobních 
zařízení využívajících obnovitelné zdroje 
energie nebo vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu;

– o opatřeních přijatých ke snížení 
potřeby omezování nebo redispečinku ke 
snížení výkonu; a

– o požadavcích a smluvních 
ujednáních s výrobními jednotkami, aby 
fungovaly na určité úrovni elektrického 
napájení; provozovatelé soustavy 
odůvodní nezbytnost těchto ujednání 
a uvedou, v jakém rozsahu tyto služby 
nemohly být poskytnuty prostřednictvím 
jiných zdrojů; stanoví přitom, zda to bylo 
v souladu s plněním celounijních cílů za 
co nejnižší náklady.

Regulační orgány každoročně posoudí 
tržní zájem.

Omezování nebo redispečink výrobních 
nebo skladovacích zařízení využívajících 
obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 
účinné kombinované výroby je předmětem 
kompenzace podle odstavce 6.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zaručují schopnost přenosových a
distribučních sítí přenášet elektřinu
vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie 
nebo vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou za co nejmenšího omezování a
redispečinku. To při plánování sítí nebrání 
tomu, aby bylo zohledněno mírné 
omezování nebo redispečink v případech, 
kdy se ukáže, že je to hospodářsky 
účinnější a netýká se více než 5 % 
instalované kapacity využívající 
obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu v této 
oblasti;

a) zaručují schopnost přenosových 
a distribučních sítí přenášet elektřinu, která 
byla vyrobena z obnovitelných zdrojů 
energie nebo vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou či následně 
skladována, za co nejmenšího omezování 
a redispečinku. To při plánování sítí 
nebrání tomu, aby bylo zohledněno mírné 
omezování nebo redispečink v případech, 
kdy se ukáže, že je to hospodářsky 
účinnější a netýká se více než 5 % 
instalované nebo skladované kapacity 
využívající obnovitelné zdroje energie, 
odezvu strany spotřeby nebo vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu v místě 
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připojení, za předpokladu, že před jeho 
schválením bude provedena náležitá 
konzultace se zúčastněnými stranami;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádějí vhodná provozní opatření 
týkající se sítě a trhu s cílem minimalizovat 
omezování nebo redispečink ke snížení 
výkonu v případě elektřiny vyrobené z 
obnovitelných zdrojů energie nebo vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou.

b) zajistí, aby jejich sítě byly 
dostatečně flexibilní k tomu, aby je mohli 
řídit v souladu s článkem 51 směrnice 
.../... [směrnice o elektřině].

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) provádějí vhodná provozní 
opatření týkající se sítě a trhu s cílem 
účinně pojmout veškerou elektřinu 
vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie 
nebo vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou a minimalizovat jejich omezování 
nebo redispečink ke snížení výkonu.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výrobní zařízení využívající vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu jsou 
předmětem redispečinku ke snížení 
výkonu nebo omezování, pouze pokud 
kromě omezování a redispečinku ke 
snížení výkonu v případě výrobních 
zařízení využívajících obnovitelné zdroje 
energie neexistuje jiná alternativa, nebo 
pokud by jiná řešení vedla k 

b) výrobní zařízení využívající vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu, a zejména
v případech, kdy:
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nepřiměřeným nákladům nebo rizikům 
pro bezpečnost sítě;

(i) primárním účelem těchto zařízení 
je vyrábět teplo pro výrobní procesy 
dotčeného průmyslového objektu;

(ii) výroba tepla a elektřiny je 
neoddělitelně propojena, takže jakákoli 
změna výroby tepla vede současně ke 
změně výroby činného výkonu a naopak;

jsou předmětem redispečinku ke snížení 
výkonu nebo omezování, pouze pokud 
kromě omezování a redispečinku ke 
snížení výkonu v případě výrobních 
zařízení využívajících obnovitelné zdroje 
energie neexistuje jiná alternativa, nebo 
pokud by jiná řešení vedla 
k nepřiměřeným nákladům nebo rizikům 
pro bezpečnost sítě;

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) elektřina vyrobená z vlastních 
zdrojů z výrobních zařízení využívajících 
obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu, která není 
dodávána do přenosové nebo distribuční 
sítě, je omezována pouze v případě, že v 
oblasti bezpečnosti sítě neexistuje jiné
řešení;

c) elektřina vyrobená z vlastních 
zdrojů z výrobních zařízení využívajících 
obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu, která je 
primárně určena k vlastní spotřebě, je 
omezována pouze v případě, že neexistuje 
žádná jiná alternativa, nebo pokud by jiná
řešení vedla k nepřiměřeným rizikům pro 
bezpečnost sítě;

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) redispečink ke snížení výkonu nebo 
omezování v souladu s písmeny a) až c) 
musí být řádně a transparentně 
odůvodněné. Odůvodnění je součástí 

d) redispečink ke snížení výkonu nebo 
omezování v souladu s výše uvedenými 
písmeny a) až c) musí být řádně a 
transparentně odůvodněné. Odůvodnění je 



AD\1141552CS.docx 33/77 PE609.648v05-00

CS

zprávy podle odstavce 3. součástí zprávy podle odstavce 3.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se využije omezování nebo 
redispečink, které nevychází z tržních 
zásad, podléhá takové omezování nebo 
redispečink finanční kompenzaci 
vyplácené provozovatelem soustavy, který 
požaduje omezení nebo redispečink, 
majiteli výrobního nebo odběrného 
zařízení, které bylo předmětem omezení 
nebo redispečinku. Výše finanční 
kompenzace dosahuje alespoň výše 
nejvyšší z následujících částek:

6. Pokud se využije omezování nebo 
redispečink, které nevychází z tržních 
zásad, podléhá takové omezování nebo 
redispečink finanční kompenzaci 
vyplácené provozovatelem soustavy, který 
požaduje omezení nebo redispečink, 
majiteli výrobního nebo odběrného 
zařízení nebo zařízení na skladování 
energie, které bylo předmětem omezení 
nebo redispečinku. Výše finanční 
kompenzace dosahuje alespoň výše 
nejvyšší z následujících částek:

a) dodatečných provozních nákladů 
způsobených omezováním nebo 
redispečinkem, jako jsou dodatečné 
náklady na palivo v případě zvýšení 
výkonu pro redispečink, nebo nákladů na 
zajištění záložního tepla v případě snížení 
výkonu pro redispečink nebo omezování 
výrobních zařízení využívajících vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu;

a) dodatečných provozních nákladů 
způsobených omezováním nebo 
redispečinkem, jako jsou dodatečné 
náklady na palivo v případě zvýšení 
výkonu pro redispečink, nebo nákladů na 
zajištění záložního tepla v případě snížení 
výkonu pro redispečink nebo omezování 
výrobních zařízení využívajících vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu;

b) 90 % čistých výnosů z prodeje 
elektřiny na denním trhu, které by výrobní 
nebo odběrné zařízení vyrobilo bez 
požadavku omezování nebo redispečinku. 
Pokud je výrobním nebo odběrným 
zařízení přiznána finanční podpora na 
základě obejmu vyrobené nebo 
spotřebované elektřiny, je ušlá finanční 
podpora považována jako součást čistých 
výnosů.

b) 100 % čistých výnosů z prodeje 
elektřiny na denním trhu, které by výrobní 
nebo odběrné zařízení či zařízení na 
skladování energie vyrobilo bez 
požadavku omezování nebo redispečinku. 
Pokud je výrobním nebo odběrným 
zařízení přiznána finanční podpora na 
základě obejmu vyrobené nebo 
spotřebované elektřiny, je ušlá finanční 
podpora považována jako součást čistých 
výnosů. Plná kompenzace je provedena 
v rozumné lhůtě poté, co k omezení došlo.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy zajistí, aby informace 
oznamované podle odstavce 3 byly 
zohledňovány prostřednictvím 
vnitrostátního postupu podávání zpráv o 
vnitřním trhu s energií, jak stanoví článek 
[21] nařízení .../... [nařízení o správě].

Odůvodnění

Postupy podávání zpráv je třeba v rámci nařízení o správě zjednodušit, aby se snížila 
administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Provozovatelé přenosové soustavy 
jednotlivých členských států se případně 
dohodnou na spravedlivém rozdělení 
nákladů na přeshraniční redispečink 
a vzájemné obchodní výměně.

Odůvodnění

Ustanovení tohoto článku mají také zahrnovat ujednání týkající se přeshraničního 
redispečinku a vzájemné přeshraniční obchodní výměny, což logicky vyplývá z předchozích 
odstavců tohoto článku.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na přetížení sítě se reaguje pomocí 
nediskriminujících tržně orientovaných 
řešení, která poskytnou účinné hospodářské 
signály daným účastníkům trhu a
provozovatelům přenosových soustav. 
Problémy přetížení sítě se řeší metodami 
nezaloženými na transakcích, tedy 
metodami, které nezahrnují výběr mezi 

1. Na přetížení sítě se reaguje pomocí 
nediskriminujících tržně orientovaných 
řešení, včetně řešení založených na 
energetické účinnosti a řízení poptávky, 
která poskytnou účinné hospodářské 
signály daným účastníkům trhu 
a provozovatelům přenosových soustav. 
Problémy přetížení sítě se řeší metodami 
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smlouvami jednotlivých účastníků trhu. 
Pokud provozovatel přenosové soustavy 
činí provozní opatření pro zajištění toho, 
aby jeho přenosová soustava setrvala v
normálním stavu, vezme v úvahu účinek 
těchto opatření na sousední regulační 
oblasti a koordinuje tato opatření s dalšími 
dotčenými provozovateli přenosových 
soustav, jak je stanoveno v nařízení (EU) 
1222/2015.

nezaloženými na transakcích, tedy 
metodami, které nezahrnují výběr mezi 
smlouvami jednotlivých účastníků trhu. 
Pokud provozovatel přenosové soustavy 
činí provozní opatření pro zajištění toho, 
aby jeho přenosová soustava setrvala 
v normálním stavu, vezme v úvahu účinek 
těchto opatření na sousední regulační 
oblasti a koordinuje tato opatření s dalšími 
dotčenými provozovateli přenosových 
soustav, jak je stanoveno v nařízení (EU) č.
1222/2015.

Odůvodnění

V souladu s ustanoveními o energetické účinnosti a odezvě strany poptávky, která jsou 
uvedena v čl. 3 odst. 1 písm. e) a f), čl. 16 odst. 2 a 8, čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 4 písm. b), čl. 
25 odst. 2 a čl. 55 odst. 1 písm. l) je nutné logiku daného nařízení uplatňovat také na řízení 
přetížení.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účastníkům trhu se zpřístupňuje 
maximální kapacita propojení nebo 
přenosových sítí ovlivňujících přeshraniční 
toky odpovídající bezpečnostním normám 
pro bezpečný síťový provoz. Vzájemná 
obchodní výměna a redispečink, včetně 
přeshraničního redispečinku, se využívá k
maximalizaci dostupných kapacit, pokud 
se neprokáže, že to není přínosné pro 
hospodářskou účinnost na úrovni Unie.

3. Účastníkům trhu se zpřístupňuje 
maximální kapacita propojení nebo 
přenosových sítí ovlivňujících přeshraniční 
toky odpovídající bezpečnostním normám 
pro bezpečný síťový provoz. Vzájemná 
obchodní výměna a redispečink, včetně 
přeshraničního redispečinku, se využívá 
k zajištění stabilního charakteru výměny 
naplánované v případě omezení dostupné 
čisté přenosové kapacity s ohledem na 
bezpečnost systému.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poplatky účtované provozovateli 
sítí za přístup k sítím  , včetně poplatků za 

1. Poplatky účtované provozovateli 
sítí za přístup k sítím, včetně poplatků za 
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připojení k sítím, využití sítí a případně 
poplatků za s tím související posílení sítí,
musí být transparentní, brát v úvahu 
potřebu bezpečnosti sítě a flexibility a
odrážet skutečné náklady, pokud 
odpovídají nákladům efektivního a
strukturálně porovnatelného provozovatele 
sítě, a musí se uplatňovat 
nediskriminačním způsobem. Především 
musí být uplatňovány způsobem, který 
pozitivně ani negativně nediskriminuje 
výrobu připojenou na úrovni distribuce 
vůči výrobě připojené na úrovni přenosu. 
Nesmí vést k diskriminaci skladování 
energie ani nesmí být demotivačním 
faktorem pro účast v odezvě na straně 
poptávky.

připojení k sítím, využití sítí a případně 
poplatků za s tím související posílení sítí, 
musí být transparentní, brát v úvahu 
potřebu bezpečnosti sítě a flexibility 
a odrážet skutečné náklady, pokud 
odpovídají nákladům efektivního 
a strukturálně porovnatelného 
provozovatele sítě, a musí se uplatňovat 
nediskriminačním způsobem. Především 
musí být uplatňovány způsobem, který 
pozitivně ani negativně nediskriminuje 
výrobu připojenou na úrovni distribuce 
vůči výrobě připojené na úrovni přenosu. 
Nesmí vést k diskriminaci skladování 
energie, zejména k tomu, aby se
skladování energie zpoplatnilo dvakrát, a 
k agregaci, ani nesmí být demotivačním 
faktorem pro vlastní výrobu a vlastní 
spotřebu energie a pro účast v odezvě na 
straně poptávky. Aniž je dotčen odstavec 3, 
nejsou tyto poplatky závislé na 
vzdálenosti.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sazby musí zaručit přiměřené, jak 
krátkodobé, tak dlouhodobé pobídky pro 
provozovatele přenosových a distribučních 
soustav ke zvyšování účinnosti, včetně 
energetické účinnosti, na podporu integrace 
trhu a bezpečnosti dodávek a souvisejících 
výzkumných činností.

2. Sazby musí zaručit přiměřené, jak 
krátkodobé, tak dlouhodobé pobídky pro 
provozovatele přenosových a distribučních 
soustav ke zvyšování účinnosti, včetně 
energetické účinnosti, na podporu integrace 
trhu, mj. obnovitelných zdrojů energie a 
zařízení na skladování energie, 
a bezpečnosti dodávek a souvisejících 
výzkumných činností.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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7. Sazby za distribuci musí odrážet 
náklady na využívání distribuční sítě
uživateli soustavy, a to i aktivními 
zákazníky, a mohou být rozlišeny podle 
jejich spotřeby nebo profilů výroby. Pokud 
členské státy zavedly inteligentní měřicí 
systémy, mohou regulační orgány zavést 
síťové sazby rozlišené podle času 
odrážející využívání sítě, a to 
transparentním a pro spotřebitele 
předvídatelným způsobem.

7. Sazby za distribuci musí odrážet 
náklady a výhody spojené s přístupem k
distribuční síti a jejím využíváním uživateli 
soustavy, a to i aktivními zákazníky, a 
mohou být rozlišeny podle profilů 
uživatelů soustavy z hlediska spotřeby, 
skladování nebo výroby. Pokud členské 
státy zavedly inteligentní měřicí systémy, 
mohou regulační orgány zavést síťové 
sazby rozlišené podle času odrážející 
využívání sítě, a to transparentním a pro 
spotřebitele předvídatelným způsobem.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Regulační orgány poskytují 
pobídky, aby provozovatelé distribučních 
soustav obstarávali služby v oblasti 
provozu a rozvoje svých sítí a zaváděli do 
svých distribučních soustav inovativní 
řešení. Za tímto účelem regulační orgány 
uznávají za způsobilé veškeré příslušné 
náklady a zohledňují je v sazbách za 
distribuci a zavádějí cíle v oblasti výkonu, 
aby byly vytvořeny pobídky pro 
provozovatele distribučních soustav ke 
zvýšení efektivity jejich sítí, včetně 
energetické účinnosti.

8. Regulační orgány poskytují 
pobídky, aby provozovatelé distribučních 
soustav obstarávali služby v oblasti 
provozu a rozvoje svých sítí a zaváděli do 
svých distribučních soustav inovativní 
řešení. Za tímto účelem regulační orgány 
uznávají za způsobilé veškeré příslušné 
náklady a zohledňují je v sazbách za 
distribuci a zavádějí cíle v oblasti výkonu, 
aby byly vytvořeny pobídky pro 
provozovatele distribučních soustav ke 
zvýšení efektivity jejich sítí, včetně 
energetické účinnosti a flexibility, a 
k podpoře zahrnutí energie 
z obnovitelných zdrojů a skladování 
energie.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) odstranění pobídek, které 
poškozují energetickou účinnost a řízení 
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na straně poptávky;

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) způsobů výpočtu výhod vlastní 
spotřeby, decentralizované výroby, 
skladování a odezvy na straně poptávky, 
stejně jako jejich doplňkovosti;

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechny výnosy vyplývající z 
přidělení propojovací kapacity se použijí k 
těmto účelům:

2. Výnosy vyplývající z 
přidělení propojovací kapacity se použijí k 
těmto účelům:

Odůvodnění

Změny v první části písmene b) je nutné provést, aby se zohlednila zbývající část textu. Není 
možné, aby v rámci tohoto článku byly takto odlišné části.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) udržování nebo zvyšování 
propojovací kapacity, prostřednictvím 
investic do sítě, zejména do nových 
propojovacích vedení.

b) udržování nebo zvyšování 
propojovací kapacity prostřednictvím 
investic do sítě, zejména do nových 
propojovacích vedení a vnitřních vedení, 
jež síť ENTSO pro elektřinu označuje v 
desetiletém plánu rozvoje sítě za 
významný prostředek ke snížení zahlcení 
propojovacích vedení, ale i 
prostřednictvím přeshraničních 
nápravných opatření, jako je redispečink 
a vzájemná obchodní výměna.
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Pokud nelze výnosy účelně využít pro 
účely uvedené v prvním pododstavci písm. 
a) nebo b), jsou uloženy na samostatný 
vnitřní účet pro budoucí využití pro 
uvedené účely.

Pokud nelze výnosy účelně využít pro 
účely uvedené v prvním pododstavci písm. 
a) nebo b) jako zbývající možnost, mohou 
být se schválením regulačních orgánů 
dotčených členských států využity do 
maximální výše, kterou stanoví tyto 
regulační orgány jako příjem, který berou 
regulační orgány v úvahu při schvalování 
metody výpočtu síťových sazeb nebo při 
stanovování síťových sazeb. Regulační 
orgány mohou schválit tuto možnost 
pouze v případech, kdy provozovatel 
přenosové soustavy přijme závazné 
rozhodnutí provést všechny projekty 
propojovacího vedení, které mají pozitivní 
čistý přínos, a má bilanci dostatečnou na 
financování těchto investic. Zbývající 
výnosy se do doby, než je bude možno 
použít k účelům uvedeným v prvním 
pododstavci písm. a) nebo b), uloží na 
samostatný vnitřní účet. Regulační orgán 
informuje agenturu o schválení uvedeném 
v druhém pododstavci.

Odůvodnění

Změny v první části písmene b) je nutné provést, aby se zohlednila zbývající část textu. Není 
možné, aby v rámci tohoto článku byly takto odlišné části.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst.  3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Využití těchto výnosů v souladu s 
odst. 2 písm. a) a b) podléhá metodice 
navržené agenturou a schválené Komisí. 
Návrh agentury se předkládá Komisi do 
[OP: 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost] a schvaluje se ve lhůtě šesti 
měsíců.

vypouští se

Agentura může z vlastní iniciativy nebo 
na žádost Komise tuto metodiku 
aktualizovat a Komise aktualizovanou 
metodiku schválí nejpozději šest měsíců 
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od jejího předložení.

Agentura před předložením metodiky 
Komisi vede v této věci konzultace podle 
článku 15 [přepracovaného znění nařízení 
(ES) č. 713/2009 podle návrhu 
COM(2016) 863/2].

Metodika upřesňuje minimální podmínky, 
za nichž mohou být výnosy využity pro 
účely stanovené v odst. 2 písm. a) a b), a 
podmínky, za nichž, a na jak dlouho, 
mohou být uloženy na samostatný vnitřní 
účet pro budoucí využití pro tyto účely.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Provozovatelé přenosových soustav 
předem jasně stanoví, jak budou využity 
veškeré příjmy z přetížení, a podají zprávu 
o stávajícím využití tohoto příjmu. 
Vnitrostátní regulační orgány každoročně 
do 31. července každého roku zveřejňují 
zprávu, v níž je uvedena výše výnosů 
obdržených za období dvanácti měsíců 
končící dnem 30. června téhož roku a jak 
byly tyto výnosy využity, včetně 
konkrétních projektů, na které byly příjmy 
využity, nebo výše částky uložené na 
samostatný účet, jakož i ověření, že toto 
využití je v souladu s tímto nařízením, a 
metodikou vypracovanou podle odstavce 
3.

vypouští se

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy sledují přiměřenost 1. Členské státy sledují přiměřenost 
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zdrojů na svém území na základě 
evropského posouzení přiměřenosti zdrojů 
podle článku 19.

zdrojů na svém území na základě 
evropského posouzení přiměřenosti zdrojů 
podle článku 19 a případně také na 
základě vnitrostátního a regionálního 
hodnocení a podávají příslušné zprávy.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud evropské posouzení 
přiměřenosti zdrojů zjistí v oblasti 
přiměřenosti zdrojů obtíže, členské státy 
určí veškerá narušení regulačního rámce, 
která obtíže způsobila nebo přispěla k
jejich vzniku.

2. Pokud evropské posouzení 
přiměřenosti zdrojů zjistí v oblasti 
přiměřenosti zdrojů obtíže, členské státy 
určí veškerá narušení regulačního rámce
a selhání trhu, která obtíže způsobila nebo 
přispěla k jejich vzniku.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zveřejní 
harmonogram pro přijetí opatření k
odstranění veškerých narušení regulačního 
rámce, která byla zjištěna. Při řešení obtíží 
přiměřenosti zdrojů členské státy zváží 
zejména odstranění narušení regulačního 
rámce, umožnění tvorby cen odrážející 
nedostatek energie, rozvoj propojení, 
skladování energie, opatření na straně 
poptávky a energetickou účinnost.

3. Členské státy zveřejní 
harmonogram a plán provádění pro přijetí 
opatření k odstranění veškerých narušení 
regulačního rámce, která byla zjištěna, 
a kroky k nápravě selhání trhu. Při řešení 
obtíží přiměřenosti zdrojů členské státy 
zváží zejména odstranění narušení 
regulačního rámce, umožnění tvorby cen 
odrážející nedostatek energie, rozvoj 
propojení, skladování energie, opatření na 
straně poptávky a energetickou účinnost.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3a. Členské státy stanoví ukazatele pro 
podávání zpráv o účinnosti opatření 
přijatých podle odstavce 3 a v souladu 
s tím provedou přezkum kapacitního 
mechanismu zavedeného podle článku 23.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů vychází z metodiky, která zajišťuje, 
aby posouzení:

4. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů vychází z metodiky, která zajišťuje, 
aby posouzení:

a) bylo provedeno na úrovni 
nabídkové zóny pokrývající alespoň 
všechny členské státy;

a) bylo provedeno na úrovni 
nabídkové zóny pokrývající alespoň 
všechny členské státy;

b) bylo založeno na vhodných 
scénářích předpokládané poptávky a 
nabídky, včetně ekonomického posouzení 
pravděpodobnosti vyřazení výrobních 
zařízení nebo vybudování nových, a 
opatření k dosažení cílů energetické 
účinnosti a odpovídající úrovně citlivosti 
velkoobchodních cen a vývoje cen uhlíku;

b) bylo založeno na vhodných 
scénářích předpokládané poptávky a 
nabídky, včetně ekonomického posouzení 
pravděpodobnosti vyřazení výrobních 
zařízení, jejich zakonzervování nebo 
vybudování nových, a opatření k dosažení 
cílů energetické účinnosti a propojení 
elektrických sítí a odpovídající úrovně 
citlivosti velkoobchodních cen a vývoje 
cen uhlíku;

c) přiměřeně zohledňovalo příspěvek 
všech zdrojů, včetně stávající a budoucí 
výroby, skladování energie, odezvy na 
straně poptávky a možností dovozu a 
vývozu a jejich přispění k flexibilnímu 
provozu soustavy;

c) přiměřeně zohledňovalo příspěvek 
všech zdrojů, včetně stávající a budoucí 
výroby, skladování energie, odezvy na 
straně poptávky a možností dovozu a 
vývozu a jejich přispění k flexibilnímu 
provozu soustavy;

d) předjímalo pravděpodobný dopad 
opatření uvedených v čl. 18 odst. 3;

d) předjímalo pravděpodobný dopad 
opatření uvedených v čl. 18 odst. 3;

e) zahrnovalo scénáře bez stávajících 
nebo plánovaných kapacitních 
mechanismů;

e) zahrnovalo scénáře bez stávajících 
nebo plánovaných kapacitních 
mechanismů;

f) bylo založeno na tržním modelu 
využívajícím ve vhodných případech 
přístup založený na fyzikálních tocích;

f) bylo založeno na tržním modelu 
využívajícím ve vhodných případech 
přístup založený na fyzikálních tocích;

g) využívalo pravděpodobnostní g) využívalo pravděpodobnostní 
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výpočty; výpočty;

h) využívalo alespoň následující 
ukazatele:

h) využívalo alespoň následující 
ukazatele:

– „EENS“ (odhad nedodané 
elektřiny) a

– „EENS“ (odhad nedodané 
elektřiny) a

– „LOLE“ (předpokládanou ztrátu 
zatížení);

– „LOLE“ (předpokládanou ztrátu 
zatížení);

i) určovalo zdroje možných obtíží v 
oblasti přiměřenosti zdrojů, zejména zda se 
jedná o obtíže spojené se sítí nebo se zdroji 
nebo oboje.

i) určovalo zdroje možných obtíží v 
oblasti přiměřenosti zdrojů, zejména zda se 
jedná o obtíže spojené se sítí nebo se zdroji 
nebo oboje.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Návrhy uvedené v odstavcích 2 a 5 
a výsledky evropského posouzení 
přiměřenosti zdrojů uvedené v odstavci 3 
jsou předmětem předchozích konzultací s
agenturou a podléhají schválení v souladu s
postupem stanoveným v článku 22.

6. Návrhy uvedené v odstavcích 2 a 5, 
scénáře a předpoklady, o které se opírají, 
a výsledky evropského posouzení 
přiměřenosti zdrojů uvedené v odstavci 3 
jsou předmětem předchozích konzultací 
všech dotčených subjektů s agenturou 
a podléhají schválení v souladu s postupem 
stanoveným v článku 22.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při uplatňování kapacitních 
mechanismů se členské státy řídí normou 
spolehlivosti, která transparentním 
způsobem stanoví jimi požadovanou 
úroveň bezpečnosti dodávek.

1. Při uplatňování kapacitních 
mechanismů se členské státy řídí normou 
spolehlivosti, která uvádí nezbytnou 
úroveň bezpečnosti dodávek na základě 
transparentní, objektivní, ověřitelné a 
důkladné analýzy nákladů a přínosů.
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Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Normu spolehlivosti stanoví 
vnitrostátní regulační orgán na základě 
metodiky uvedené v čl. 19 odst. 5.

2. Normu spolehlivosti stanoví 
vnitrostátní regulační orgán na základě 
metodiky uvedené v čl. 19 odst. 5, přičemž 
bere v úvahu zásady nezbytnosti 
a proporcionality a potřebu vyhnout se 
negativním dopadům dotací, které jsou 
škodlivé pro životní prostředí, a narušení 
trhu, včetně vytváření nadbytečné 
kapacity.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Regionální operační střediska 
zřízená podle článku 32 každoročně 
vypočítají maximální vstupní kapacitu, 
která je k dispozici pro účast zahraničních 
výrobních kapacit, přičemž se zohlední 
očekávaná dostupnost propojení a
pravděpodobný výskyt přetížení soustavy 
mezi soustavou, kde je mechanismus 
využíván, a soustavou, v níž se nachází 
zahraniční výrobní kapacita. Výpočet se 
požaduje pro každou hranici nabídkové 
zóny.

6. Uplatňují-li se kapacitní 
mechanismy, pomáhají provozovatelé 
přenosových soustav dotčeným 
regulačním orgánům při výpočtu
maximální vstupní kapacity, která je 
k dispozici pro účast zahraničních 
výrobních kapacit, přičemž se zohlední 
očekávaná dostupnost propojení 
a pravděpodobný výskyt přetížení soustavy 
mezi soustavou, kde je mechanismus 
využíván, a soustavou, v níž se nachází 
zahraniční výrobní kapacita. Výpočet se 
požaduje pro každou hranici nabídkové 
zóny.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 
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nelze odstranit pomocí opatření podle čl. 
18 odst. 3, zavedou členské státy kapacitní 
mechanismy, které jsou předmětem 
ustanovení tohoto článku a pravidel pro 
státní podporu Unie.

nelze odstranit pomocí opatření podle čl. 
18 odst. 3, připraví členské státy plán 
vhodných opatření, která budou 
provedena nejpozději do pěti let.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Cílem plánu podle odstavce 1 je 
zajistit přiměřenost zdrojů bez dalšího 
využívání kapacitních mechanismů 
prostřednictvím jednoho nebo více 
následujících způsobů:

a) dodatečné kapacity výroby energie 
z obnovitelných zdrojů;

b) energetické účinnosti,

c) opatření na straně poptávky;

d) skladování;

e) propojení.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Dokud není proveden plán podle 
odstavce 1, mohou členské státy zavést v 
souladu s ustanoveními tohoto článku a 
unijními pravidly pro státní podpory a na 
základě posouzení dopadu kapacitní 
mechanismy.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud členský stát hodlá uplatnit 
kapacitní mechanismus, vede o
navrhovaném mechanismu konzultace 
alespoň se sousedními členskými sáty, s
nimiž je propojen elektroenergetickou sítí.

2. Pokud členský stát hodlá uplatnit 
kapacitní mechanismus, vede 
o navrhovaném mechanismu konzultace se 
všemi zúčastněnými stranami, včetně 
sousedních členských států, s nimiž je 
propojen elektroenergetickou sítí.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kapacitní mechanismy nesmějí 
zbytečně narušovat trh a omezovat 
přeshraniční obchod. Objem kapacity 
vyčleněné v mechanismu nesmí přesáhnout 
objem potřebný k řešení obtíží.

3. Kapacitní mechanismy nesmějí 
zbytečně narušovat trh, zejména 
diskriminovat obnovitelné zdroje energie, 
odrazovat od využívání flexibilní spotřeby
a energetické účinnosti nebo zvyšovat 
náklady pro odběratele. Nesmějí omezovat 
přeshraniční obchod. Trvání a objem 
kapacity vyčleněné v mechanismu nesmí 
přesáhnout objem potřebný k řešení obtíží.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Poskytovatelé výrobní kapacity 
jsou vybíráni na základě transparentních 
kritérií, včetně kritéria flexibility. Cílem 
těchto kritérií je maximalizovat schopnost 
rampování a minimalizovat nezbytnou 
míru stabilního výkonu elektráren 
využívajících kapacitní mechanismy.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobní kapacita, pro niž bylo po 
[OP: vstupu tohoto nařízení v platnost] 
učiněno konečné rozhodnutí o investici, je 
způsobilá pro účast v kapacitním 
mechanismu pouze, pokud jsou její emise 
nižší než 550 g CO2/kWh. Výrobní 
kapacita s emisemi 550 g CO2/kWh nebo 
vyššími se neúčastní kapacitních 
mechanismů pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

4. Výrobní kapacita, pro niž bylo po 
[OP: vstupu tohoto nařízení v platnost] 
učiněno konečné rozhodnutí o investici, je 
způsobilá pro účast v kapacitním 
mechanismu pouze, pokud jsou její emise 
nižší než 550 g CO2/kWh. Výrobní 
kapacita s emisemi 550 g CO2/kWh nebo 
vyššími se neúčastní kapacitních 
mechanismů dva roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost nebo pět let u 
elektráren, které jsou součástí 
strategických záloh.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Faktor emisí CO2 ze zařízení na 
výrobu elektrické energie se zakládá na 
čisté účinnosti při jmenovité kapacitě 
podle podmínek ISO.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud evropské posouzení
přiměřenosti zdrojů nezjistilo žádné obtíže 
v oblasti zdrojů, členské státy kapacitní 
mechanismy neuplatňují.

5. Pokud členský stát hodlá zavést 
kapacitní mechanismus, musí vysvětlit 
jeho soulad s evropským posouzením
přiměřenosti zdrojů, zejména co se týče 
odůvodnění, dosahu, začátku a ukončení 
a víceletého uplatňování.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 a (nový)



PE609.648v05-00 48/77 AD\1141552CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Při přípravě kapacitních 
mechanismů do nich členské státy vloží 
ustanovení o vystoupení, což je ustanovení 
umožňující efektivním způsobem postupně 
ukončit kapacitní mechanismus v případě, 
že posouzení přiměřenosti zdrojů prokáže, 
že obtíže v oblasti přiměřenosti již 
neexistují.

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23a

Poradní výbor pro uspořádání trhu 
s elektřinou

Do ... [12 měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] je zřízen poradní 
výbor pro uspořádání trhu s elektřinou. 
Poradní výbor se skládá z odborníků na 
vysoké úrovni z členských států a 
z vyvážené skupiny příslušných odborníků 
z odvětví energetiky, včetně veřejných 
služeb, investorů, poskytovatelů 
technologií, provozovatelů sítě, skupin pro 
ochranu klimatu, zástupců spotřebitelů 
a zástupců místních komunit v oblasti 
energetiky.

Poradní výbor poskytuje Komisi odborné 
znalosti a náhled do problematiky radí a 
pomáhá jí při přípravě budoucích 
politických iniciativ týkajících se 
uspořádání evropského trhu s elektřinou. 
Za tím účelem v případě potřeby 
formuluje stanoviska, doporučení nebo 
zprávy.

Do 24 měsíců od zřízení poradního výboru 
vyvodí Komise závěry z diskuse v podobě 
sdělení, v němž uvede strategické priority 
pro evropský trh s elektřinou, které 
povzbudí investice nezbytné pro 
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udržitelnou, bezpečnou a cenově 
dostupnou transformaci energetiky.

Odůvodnění

EU směřuje k energetickému systému, který vyrábí energii za nízké mezní ceny, ale vyžaduje 
vysoké počáteční investice. Současný trh s elektřinou, který hradí energii pouze na úrovni 
mezních nákladů, tento posun neodráží. Tržní odměňování zůstává nadále výzvou. Změna 
základních zásad o tom, jak EU vyrábí a využívá energii za účelem pro budování 
nízkouhlíkové budoucnosti, vyžaduje důkladné přehodnocení uspořádání trhu s energií.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uplatňující kapacitní 
mechanismy ke dni [OP: vstupu tohoto 
nařízení v platnost] upraví své mechanismy 
tak, aby byly v souladu s články 18, 21 a
23 tohoto nařízení.

Členské státy uplatňující kapacitní 
mechanismy ke dni [OP: vstupu tohoto 
nařízení v platnost] upraví své mechanismy 
tak, aby byly v souladu s články 18, 21 
a 23 tohoto nařízení, do ... [dva roky od 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

Odůvodnění

V souladu s cílem vytvořit v Evropě vnitřní (velkoobchodní) trh s elektřinou, pro který je 
zapotřebí jednotné uspořádání vnitrostátního trhu.

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a regiony, které se –
nezávisle na harmonizovaných pravidlech 
kapacitních mechanismů nebo v jejich 
důsledku – rozhodnou, že přijmou 
opatření k postupnému ukončení výroby 
elektřiny z uhlí, budou mít k dispozici 
dlouhodobý rámec umožňující vyvážený 
přechod k udržitelnému a flexibilnímu 
elektroenergetickému systému. Řízené a 
plánované ukončení provozu uhelných 
elektráren by přispělo ke zlepšení 
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fungování elektroenergetického systému 
a dosažení cílů EU v oblasti klimatu 
a životního prostředí, například pokud jde 
o emise CO2 a čisté ovzduší.

Odůvodnění

Dekarbonizace musí podporovat začlenění, být spravedlivá a musí s ní souhlasit všechny 
zúčastněné strany. Dále musí brát v úvahu společenské, hospodářské a environmentální 
dopady, jakož i udržitelné alternativy v oblasti pracovního uplatnění, zejména v případech, 
kdy je postupné utlumování spojeno s ukončením těžby. Přípravná akce na vytvoření dialogu 
o uhelné platformě s cílem projednat aspekty správy, spravedlivého přechodu a vyřazování
z provozu má právě začít a pravidla EU pro trh s elektřinou by měla být v souladu s těmito 
činnostmi.

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při vykonávání svých funkcí podle 
právních předpisů EU síť ENTSO pro 
elektřinu jedná v evropském zájmu, 
nezávisle na zájmech jednotlivých států 
provozovatelů přenosových soustav a
přispívá k účinnému a udržitelnému 
dosažení cílů stanovených v rámci politiky 
v oblasti klimatu a energetiky na období 
2020–2030, zejména přispěním k účinné 
integraci elektřiny vyrobené z
obnovitelných zdrojů energie a zvýšení 
energetické účinnosti.

2. Při vykonávání svých funkcí podle 
právních předpisů EU síť ENTSO pro 
elektřinu jedná v evropském zájmu, 
nezávisle na zájmech jednotlivých států 
provozovatelů přenosových soustav 
a přispívá k účinnému a udržitelnému 
dosažení cílů stanovených v rámci politiky 
v oblasti klimatu a energetiky na období 
2020–2030, zejména přispěním k účinné 
integraci elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie 
v kombinaci se skladováním energie 
a odezvou na straně poptávky a přispěním 
ke zvýšení energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 
v platnost] všichni provozovatelé 
přenosových soustav zřídí regionální 

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 
v platnost] všichni provozovatelé 
přenosových soustav v operačním regionu 
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operační střediska v souladu s kritérii 
stanovenými v této kapitole. Regionální 
operační střediska se zřizují na území 
jednoho nebo více členských států 
regionu, v němž budou působit.

soustavy předloží regulačním orgánům 
daného regionu k přezkumu návrh na 
zřízení regionálních koordinačních 
středisek v souladu s kritérii stanovenými
v této kapitole.

Tento návrh obsahuje následující 
informace:

a) členský stát, ve kterém se bude 
regionální koordinační středisko 
nacházet;

b) organizační, finanční a provozní 
ujednání, jež jsou nezbytná k zajištění 
účinného, bezpečného a spolehlivého 
fungování propojené přenosové soustavy;

c) prováděcí plán pro zahájení 
provozu regionálních koordinačních 
středisek;

d) stanovy a jednací řád regionálních 
koordinačních středisek;

e) popis postupů spolupráce v 
souladu s článkem 35;

f) popis ujednání týkajících se 
odpovědnosti regionálních koordinačních 
středisek v souladu s článkem 44.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Za účinný provoz přenosové 
soustavy je odpovědný každý provozovatel 
přenosové soustavy v souladu s článkem 
44.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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e) koordinace a optimalizace 
regionální obnovy;

vypouští se

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) analýzu a podávání zpráv v 
návaznosti na provoz a narušení provozu;

vypouští se

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) stanovování objemu regulačních 
záloh na regionální úrovni;

vypouští se

Odůvodnění

Sladěno s pozměňovacím návrhem k čl. 5 odst. 7. Obstarávání regulačních záloh 
a stanovování jejich objemu úzce souvisí se zvláštnostmi systému, sezónou a tím i bezpečností 
dodávek. Vzhledem k tomu, že vnitrostátní provozovatelé přenosových soustav jsou odpovědní 
za zabezpečení dodávek, měli by si také zachovat právo na stanovování objemu regulační 
kapacity / záloh, které považují za dostatečné.

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) usnadňování obstarávání 
regulačních záloh na regionální úrovni;

vypouští se

Odůvodnění

Sladěno s pozměňovacím návrhem k čl. 5 odst. 8. Obstarávání regulačních záloh 
a stanovování jejich objemu úzce souvisí se zvláštnostmi systému, sezónou a tím i bezpečností 
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dodávek. Vzhledem k tomu, že vnitrostátní provozovatelé přenosových soustav jsou odpovědní 
za zabezpečení dodávek, měli by si také zachovat právo na stanovování objemu regulační 
kapacity / záloh, které považují za dostatečné.

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) týdenní až vnitrodenní prognózy 
přiměřenosti systému na regionální úrovni 
a přípravu opatření ke snížení rizik;

i) týdenní až vnitrodenní prognózy 
přiměřenosti systému na regionální úrovni;

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) optimalizaci vyrovnávacích 
mechanismů mezi provozovateli 
přenosových soustav;

vypouští se

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) školení a certifikaci; vypouští se

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) stanovování regionálních scénářů 
elektroenergetických krizí podle čl. 6 odst. 
1 nařízení o rizikové připravenosti podle 
návrhu COM(2016) 862], pokud je tento 

vypouští se
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úkol na střediska přenesen sítí ENTSO 
pro elektřinu;

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) přípravu a provádění každoroční 
simulace krize ve spolupráci s příslušnými 
orgány podle čl. 12 odst. 3 [nařízení o 
rizikové připravenosti podle návrhu 
COM(2016) 862];

vypouští se

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) úkoly spojené se stanovením 
regionálních scénářů 
elektroenergetických krizí, pokud jsou 
přeneseny na regionální operační 
střediska, a to v rozsahu, v jakém jsou na 
ně přeneseny podle čl. 6 odst. 1 [nařízení 
o rizikové připravenosti podle návrhu 
COM(2016) 862];

vypouští se

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) úkoly spojené s výhledy sezónní 
přiměřenosti, pokud jsou přeneseny na 
regionální operační střediska, a to v 
rozsahu, v jakém jsou na ně přeneseny 
podle čl. 9 odst. 2 [nařízení o rizikové 
připravenosti podle návrhu COM(2016) 
862];

vypouští se
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Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) kalkulaci maximální vstupní 
kapacity, která je k dispozici pro účast 
zahraničních výrobních kapacit v 
kapacitních mechanismech podle čl. 21 
odst. 6.

vypouští se

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může rozšířit oblast 
působnosti regionálních operačních 
středisek o další funkce, vyjma 
rozhodovacích pravomocí podle kapitoly 
VII tohoto nařízení.

2. Regionální koordinační střediska 
se zaměřují na rozvoj následujících 
funkcí:

a) koordinace a optimalizace 
regionální obnovy;

b) analýza a podávání zpráv o 
provozu a narušení provozu;

c) usnadňování regionálního 
rozměru regulačních záloh;

d) pomoc při zajišťování regulačních 
záloh na regionální úrovni;

e) optimalizace vyrovnávacích 
mechanismů mezi provozovateli 
přenosových soustav;

f) školení a certifikace;

g) stanovování regionálních 
krizových scénářů podle čl. 6 odst. 1 
[nařízení o rizikové připravenosti podle 
návrhu COM(2016) 862], pokud je tento 
úkol na střediska přenesen sítí ENTSO 
pro elektřinu;
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h) úkoly spojené se stanovováním 
regionálních krizových scénářů, pokud je 
tento úkol přenesen na regionální 
koordinační střediska, a to do míry, do níž 
jsou na ně přeneseny podle čl. 6 odst. 1 
[nařízení o rizikové připravenosti podle 
návrhu COM(2016) 862];

i) úkoly spojené se stanovováním 
regionálních krizových scénářů, a to do 
míry, do níž jsou přeneseny na regionální 
koordinační střediska podle čl. 9 odst. 2 
[nařízení o rizikové připravenosti podle 
návrhu COM(2016) 862];

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Regionální operační střediska 
poskytují provozovatelům přenosové 
soustavy operačního regionu soustavy 
veškeré informace potřebné k provádění 
rozhodnutí a doporučení navržených 
regionálními operačními středisky.

4. Regionální koordinační střediska 
poskytují provozovatelům přenosové 
soustavy operačního regionu soustavy 
veškeré informace potřebné k plnění jejich 
úkolů.

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 35 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce s regionálními operačními 
středisky

Spolupráce s regionálními operačními 
středisky v rámci regionů s 
koordinovanou bezpečností a mezi nimi

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Běžný provoz regionálních 
operačních středisek je řízen na základě 

1. Běžná koordinace provozu v rámci
regionálních operačních středisek 
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rozhodování založeného na spolupráci. V 
procesu rozhodování založeného na 
spolupráci se vychází:

s koordinovanou bezpečností a mezi nimi 
probíhá na základě rozhodování 
založeného na spolupráci, které vychází:

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) z postupu přijímání rozhodnutí a
doporučení podle článku 38;

c) z postupu přijímání rozhodnutí 
učiněných provozovateli přenosových 
soustav, a to s přihlédnutím k návrhům 
regionálních bezpečnostních 
koordinátorů;

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) z postupu přezkumu rozhodnutí a 
doporučení přijatých regionálními 
operačními středisky v souladu s
článkem 39.

d) z postupu přezkumu doporučení 
přijatých regionálními bezpečnostními 
koordinátory v souladu s článkem 39.

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37a

Transparentnost

1. Regionální operační střediska 
organizují postup zapojení zúčastněných 
subjektů a pořádají pravidelná setkání se 
zúčastněnými subjekty za účelem 
projednání záležitostí týkajících se 
účinného, bezpečného a spolehlivého 
provozu propojené soustavy, jakož i za 
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účelem zjištění nedostatků a navržení 
zlepšení.

2. Síť ENTSO pro elektřinu 
a regionální operační střediska 
vykonávají činnost zcela transparentně 
vůči zúčastněným subjektům a široké 
veřejnosti. Veškerá příslušná 
dokumentace se zveřejní na webových 
stránkách příslušného regionálního 
operačního střediska. Ustanovení tohoto 
odstavce platí pro návrhy, odůvodnění 
a rozhodnutí přijatá podle článku 32 a 33, 
čl. 35 písm. a) a článku 38 tohoto 
nařízení.

Odůvodnění

Z pohledu ENVI jsou však klíčová ustanovení týkající se transparentnosti a účasti. Tento 
článek je tedy logickým pokračováním předcházejících ustanovení týkajících se regionálních 
operačních středisek.

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 38 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijímání rozhodnutí a doporučení Přijímání doporučení

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regionální operační střediska
vypracují postup pro přijímání rozhodnutí 
a doporučení.

1. Provozovatelé přenosových soustav 
v operačním regionu soustavy vypracují 
postup pro přijímání a revizi doporučení
předložených regionálními koordinačními 
středisky v souladu s kritérii stanovenými 
v odstavcích 2 a 3.

Pozměňovací návrh 122
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Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regionální operační střediska 
přijímají závazná rozhodnutí určená 
provozovatelům přenosových soustav v 
souvislosti s funkcemi uvedenými v čl. 34 
odst. 1 písm. a), b), g) a q). Provozovatelé 
přenosových soustav provádějí závazná 
rozhodnutí vydaná regionálními 
operačními středisky s výjimkou případů, 
kdy by tato rozhodnutí mohla mít 
negativní dopad na bezpečnost soustavy.

2. Regionální koordinační střediska 
mají pravomoc přijímat rozhodnutí určená 
provozovatelům přenosových soustav v 
souvislosti s funkcemi uvedenými v čl. 34 
odst. 1 písm. a), b), g) a q). 

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se provozovatel přenosové 
soustavy rozhodne odchýlit se od 
doporučení vydaného regionálním 
koordinačním střediskem, předloží 
podrobné důvody pro své rozhodnutí 
regionálnímu koordinačnímu středisku a 
ostatním provozovatelům přenosových 
soustav v operačním regionu soustavy.

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regionální operační střediska 
přijímají doporučení určená 
provozovatelům přenosových soustav v 
souvislosti s funkcemi uvedenými v čl. 34 
odst. 1 písm. c) až f) a h) až p).

3. Pokud jde o doporučení týkající se 
funkcí uvedených v čl. 34 odst. 1 písm. a) 
a b), odchýlí se od nich provozovatelé 
přenosových soustav pouze v případech, 
kdy by tato doporučení měla negativní 
dopad na bezpečnost soustavy.

Pozměňovací návrh 125
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Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regionální operační střediska 
vypracují postup pro přezkum rozhodnutí 
a doporučení.

1. Regionální koordinační střediska 
a provozovatelé přenosových soustav 
společně vypracují postup pro přezkum 
doporučení.

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Čl. 40 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada regionálních operačních 
středisek

Správní rada regionálních bezpečnostních 
koordinátorů

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem přijmout opatření týkající 
se správy regionálních operačních středisek 
a sledovat jejich fungování, zřídí regionální 
operační střediska správní radu.

1. S cílem přijmout opatření týkající 
se správy regionálních operačních středisek 
a sledovat jejich fungování, zřídí regionální 
bezpečnostní koordinátoři správní radu.

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vypracování a schvalování stanov a 
jednacího řádu regionálních operačních 
středisek;

a) vypracování a schvalování stanov 
a jednacího řádu regionálních 
bezpečnostních koordinátorů;

Pozměňovací návrh 129
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Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regionální operační střediska 
zavedou a řídí svou organizaci podle 
struktury, která podporuje bezpečnost 
jejich funkcí. Organizační struktura 
vymezí:

1. Provozovatelé přenosových soustav 
operačního regionu soustavy ustaví 
organizační strukturu regionálních 
koordinačních středisek. Organizační 
struktura vymezí:

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regionální operační střediska
mohou zřídit regionální oddělení s cílem 
řešit místní specifické otázky nebo 
podporovat operační střediska v účinném a
spolehlivém plněním jejich funkcí.

2. Regionální bezpečnostní 
koordinátoři mohou zřídit regionální 
oddělení s cílem řešit místní specifické 
otázky nebo podporovat regionální 
bezpečnostní koordinátory v účinném 
a spolehlivém plněním jejich funkcí.

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regionální operační střediska musí být 
vybavena veškerými lidskými, 
technickými, fyzickými a finančními zdroji 
potřebnými pro plnění svých povinností 
podle tohoto nařízení a v rámci výkonu 
svých funkcí.

Regionální bezpečnostní koordinátoři
musí být vybaveni veškerými lidskými, 
technickými, fyzickými a finančními zdroji 
potřebnými pro nezávislé a nestranné 
plnění svých povinností podle tohoto 
nařízení a v rámci výkonu svých funkcí.

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1. Regionální operační střediska
zavedou postup soustavného sledování 
alespoň:

1. Regionální bezpečnostní 
koordinátoři zavedou postup soustavného 
sledování alespoň:

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vydaných rozhodnutí a doporučení 
a dosažených výsledků;

b) rozhodnutí přijatých provozovateli 
přenosových soustav, pokud se odchýlili 
od doporučení vydaných středisky 
regionální spolupráce;

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regionální operační střediska 
alespoň jednou ročně předloží agentuře a 
regulačním orgánům operačního regionu 
soustavy údaje vyplývající z jejich 
soustavného sledování.

2. Regionální operační střediska 
alespoň jednou ročně předloží agentuře a 
regulačním orgánům operačního regionu 
soustavy údaje vyplývající z jejich 
soustavného sledování. Regionální 
koordinační střediska musí zveřejňovat 
výroční zprávu vysvětlující, jak byla jejich 
doporučení provedena. Ve zprávě by měly 
být podrobně popsány případy, kdy se 
provozovatelé odchýlili od doporučení 
střediska a o důvodech, které uvedli.

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regionální operační střediska určí 
transparentním způsobem své náklady a
podají o nich zprávu agentuře a regulačním 
orgánům operačního regionu soustavy.

3. Regionální bezpečnostní 
koordinátoři určí transparentním 
způsobem své náklady a podají o nich 
zprávu agentuře a regulačním orgánům 
regionu s koordinovanou bezpečností.
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Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Regionální operační střediska
předkládají síti ENTSO pro elektřinu, 
agentuře, regulačním orgánům operačního 
regionu soustavy a Koordinační skupině 
pro otázky elektrické energie zřízené podle 
článku 1 rozhodnutí Komise 2012/C 
535/02 výroční zprávu týkající se jejich 
činnosti37.

4. Regionální bezpečnostní 
koordinátoři předkládají síti ENTSO pro 
elektřinu, agentuře, regulačním orgánům 
regionu s koordinovanou bezpečností 
a Koordinační skupině pro otázky 
elektrické energie zřízené podle článku 1 
rozhodnutí Komise 2012/C 353/02 výroční 
zprávu týkající se jejich činnosti37.

_________________ _________________

37. Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 
2012, kterým se zřizuje Koordinační 
skupina pro otázky elektrické energie (Úř. 
věst. C 353, 17.11.2012, s. 2).

37. Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 
2012, kterým se zřizuje Koordinační 
skupina pro otázky elektrické energie (Úř. 
věst. C 353, 17.11.2012, s. 2).

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Regionální operační střediska 
překládají síti ENTSO pro elektřinu, 
regulačním orgánům operačního regionu 
soustavy, agentuře a příslušným orgánům 
členského státu odpovědným za 
předcházení krizových situacím a jejich 
řízení zprávu o nedostatcích v procesu 
sledování podle odst. 1.

5. Regionální bezpečnostní 
koordinátoři předkládají síti ENTSO pro 
elektřinu, regulačním orgánům regionu 
s koordinovanou bezpečností, agentuře 
a příslušným orgánům členského státu 
odpovědným za předcházení krizovým
situacím a jejich řízení zprávu 
o nedostatcích v procesu sledování podle 
odst. 1.

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Regionální operační střediska podniknou 
kroky potřebné k pokrytí odpovědnosti 
spojené s vykonáváním svých úkolů, 
zejména v případě, kdy přijímají 
rozhodnutí, která jsou závazná pro 
provozovatele přenosových soustav. 
Metoda používaná pro pokrytí 
odpovědnosti musí zohlednit právní 
postavení regionálního operačního
střediska a úroveň krytí komerčního 
pojištění, které je k dispozici.

Provozovatelé přenosových soustav 
operačního regionu soustavy zahrnou do 
návrhu na zřízení regionálních 
koordinačních středisek v souladu s 
článkem 32 ujednání o pokrytí 
odpovědnosti spojené s vykonáváním 
svých úkolů. Metoda používaná pro 
pokrytí odpovědnosti musí zohlednit 
právní postavení regionálního 
koordinačního střediska a úroveň krytí 
komerčního pojištění, které je k dispozici.

Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
nejsou součástí vertikálně integrovaného 
podniku nebo jsou odděleni v souladu s 
ustanoveními článku 35 [přepracovaného 
znění směrnice 2009/72/ES podle návrhu 
COM(2016) 864/2], spolupracují na úrovni 
Unie prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) s
cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a podporovat 
optimální řízení a koordinovaný provoz 
distribučních a přenosových soustav. 
Provozovatelé distribučních soustav, kteří 
se chtějí účastnit Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav, jsou registrováni jako jeho 
členové.

Všichni provozovatelé distribučních 
soustav spolupracují na úrovni Unie 
prostřednictvím Evropského subjektu 
sdružujícího provozovatele distribučních 
soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) 
s cílem prosazovat dokončení a fungování 
vnitřního trhu s elektřinou a plynem na 
podporu rozvoje udržitelného, 
decentralizovaného a integrovanějšího 
energetického systému a s cílem
podporovat optimální řízení 
a koordinovaný provoz distribučních 
a přenosových soustav. Provozovatelé 
distribučních soustav a sdružení, která je 
reprezentují na úrovni Unie, kteří se chtějí 
účastnit Evropského subjektu sdružujícího 
provozovatele distribučních soustav, jsou 
registrováni jako jeho členové. Stanovy 
zajistí, aby byly při rozhodovacím procesu 
zohledněny regionální rozdíly 
v distribuční síti.

Odůvodnění

Distribuční sítě se v rámci Evropy značně liší: od úrovně napětí, topologie, přirozeného 
profilu dané oblasti ke spotřebním zvyklostem uživatelů. Tyto specifika je třeba vzít v úvahu 
při fungování subjektu EU DSO.
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Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vykonávání svých úkolů podle 
právních předpisů Unie jedná subjekt EU 
DSO v zájmu Unie, nezávisle na zájmech 
jednotlivých členských států a na 
národních zájmech provozovatelů 
distribučních soustav a přispívá 
k účinnému a udržitelnému dosažení cílů 
stanovených v rámci politiky v oblasti 
klimatu a energetiky na období 2020–
2030, zejména odstraňováním překážek 
bránících integraci elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie 
a zvyšování energetické účinnosti.

Odůvodnění

Vzhledem k úkolům přiřazeným novému subjektu EU DSO (zejména k úkolům souvisejícím 
s rozvojem kodexů sítě a osvědčených postupů) by měl mít subjekt povinnost jednat 
v evropském zájmu, jednat nezávisle a přispívat k dosažení cílů EU v oblasti energetiky 
a klimatu. V čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení bylo navrženo, aby byla tato povinnost uložena síti 
ENTSO pro elektřinu (ENTSO-E) a totéž by se mělo použít pro nový subjekt EU DSO, aby se 
zajistila konzistentnost.

Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Čl. 50 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřízení subjektu EU DSO pro elektřinu Zřízení subjektu EU DSO

Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 
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v platnost] provozovatelé přenosových 
soustav za správní podpory agentury 
předloží Komisi a agentuře návrh stanov, 
seznam registrovaných členů a návrh 
jednacího řádu, včetně postupů pro 
konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 
dalšími zúčastněnými subjekty, a finanční 
pravidla subjektu EU DSO, který má být 
zřízen.

v platnost] provozovatelé přenosových 
soustav za správní podpory agentury 
předloží Komisi a agentuře návrh koncepce 
správní struktury, která zaručí spravedlivé 
a vyvážené zastoupení zájmů mezi členy a 
členskými státy. Koncepce musí obsahovat 
návrh kritérií uvedený v odstavci 2, 
seznam registrovaných členů a návrh 
jednacího řádu, včetně postupů pro 
konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 
dalšími zúčastněnými subjekty, a finanční 
pravidla subjektu EU DSO, který má být 
zřízen.

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Do [OP: šesti měsíců po vstupu 
v platnost] agentura stanoví kritéria pro 
vypracování návrhu stanov, seznamu 
registrovaných členů a návrhu jednacího 
řádu uvedeného v odstavci 1 s cílem 
zachovat nezávislost subjektu EU DSO na 
svých členech a zajistit vyvážené 
zastoupení a spravedlivé zacházení se 
všemi provozovateli distribučních soustav, 
kteří jsou členy EU DSO. Agentura 
formálně konzultuje s organizacemi 
zastupujícími všechny zúčastněné strany 
otázku kritérií.

Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezi úkoly subjektu EU DSO 
patří:

1. Hlavním úkolem subjektu EU DSO 
je účast na vypracování kodexů sítě podle 
článku 56.

Další úkoly mohou zahrnovat výměnu 
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názorů a osvědčených postupů týkajících 
se:

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozvoj odezvy na straně poptávky; c) rozvoje odezvy na straně poptávky
a skladování energie;

Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) správa údajů, kybernetická 
bezpečnost a ochrana údajů;

e) kybernetické bezpečnosti 
a ochrany údajů a nestrannosti při správě
údajů.

Pozměňovací návrh 147

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) účast na vypracování kodexů sítě 
podle článku 56.

vypouští se

Pozměňovací návrh 148

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) spolupracuje se sítí ENTSO pro 
elektřinu na sledování provádění kodexů 
sítě a příslušných rámcových pokynů pro 
provoz a plánování distribučních sítí a

a) spolupracuje se sítí ENTSO pro 
elektřinu s cílem prozkoumat problémy 
a formulovat doporučení týkající se
sledování provádění kodexů sítě 
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koordinaci provozu přenosových a
distribučních sítí, které se přijímají podle 
tohoto nařízení;

a příslušných rámcových pokynů pro 
provoz a plánování distribučních sítí 
a koordinaci provozu přenosových 
a distribučních sítí, které se přijímají podle 
tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vykonává činnost v plném souladu 
s pravidly hospodářské soutěže.

vypouští se

Pozměňovací návrh 150

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Subjekt EU DSO pracuje v plném 
souladu s unijními a vnitrostátními 
pravidly hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při vypracovávání případných 
kodexů sítě podle článku 55 vede subjekt 
EU DSO otevřeným a transparentním 
způsobem rozsáhlé a včasné konzultace se 
všemi příslušnými zúčastněnými subjekty a 
zejména s organizacemi zastupujícími 
jednotlivé zúčastněné subjekty v souladu s 
jednacím řádem uvedeným v článku 50. 
Konzultace zahrnují vnitrostátní regulační 
orgány a další vnitrostátní orgány, 
dodavatelské a výrobní podniky, uživatele 
soustavy, včetně zákazníků, a 

1. Při vypracovávání případných 
kodexů sítě podle článku 55 vede subjekt 
EU DSO otevřeným a transparentním 
způsobem rozsáhlé a včasné konzultace se 
všemi příslušnými zúčastněnými subjekty a 
zejména s organizacemi zastupujícími 
jednotlivé zúčastněné subjekty v souladu s 
jednacím řádem uvedeným v článku 50. 
Konzultace zahrnují vnitrostátní regulační 
orgány a další vnitrostátní orgány, 
dodavatelské a výrobní podniky, uživatele 
soustavy, včetně zákazníků, odborných 
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provozovatele distribučních soustav, 
včetně příslušných odvětvových sdružení, 
odborných subjektů a platforem 
zúčastněných subjektů. Zaměří se na 
zjištění názorů a návrhů všech příslušných 
stran, které se účastní rozhodovacího 
procesu.

subjektů a platforem zúčastněných 
subjektů. Zaměří se na zjištění názorů a 
návrhů všech příslušných stran, které se 
účastní rozhodovacího procesu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že všechny DSO by měly být přímo zapojeny do subjektu EU DSO, neměly 
by zde být zmíněny jako zástupci třetích stran.

Pozměňovací návrh 152

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Agentura monitoruje plnění úkolů 
přidělených subjektu EU DSO v souladu s 
článkem 51 a zajišťuje plnění povinností 
podle tohoto nařízení a jiných příslušných 
právních předpisů Unie, zejména pokud 
jde o nezávislost subjektu EU DSO 
a požadavek zajistit vyvážené zastoupení 
všech provozovatelů distribučních soustav 
v celé Unii. Agentura zahrne výsledky 
monitorování do své výroční zprávy dle 
článku [16] nařízení (EU) .../... 
[přepracovaného znění nařízení č. 
713/2009, COM (2016) 863].

Odůvodnění

Agentura ACER by měla být formálně zmocněna k tomu, aby vykonávala zesílený dohled nad 
subjektem EU DSO. Zejména by měl existovat formální požadavek, aby agentura ACER 
zajistila, že subjekt EU DSO splňuje kritéria obsažená v jeho stanovách, zejména že subjekt 
EU DSO splňuje kritéria pro zachování nezávislosti a odpovídající zastoupení jednotlivých 
členských provozovatelů distribuční soustavy. Na tyto změny v pravomoci agentury ACER by 
mělo odkazovat přepracované znění nařízení č. 713/2009 podle návrhu COM(2016) 863.

Pozměňovací návrh 153

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Subjekt EU DSO předloží agentuře 
návrh ročního pracovního programu 
uvedeného v článku 51, aby k nim 
agentura vydala stanovisko. Agentura 
poskytne do dvou měsíců ode dne přijetí 
subjektu EU DSO a Komisi náležitě 
odůvodněné stanovisko a doporučení, 
pokud se domnívá, že návrh ročního 
pracovního programu předložený 
subjektem EU DSO nepřispívá k 
nediskriminaci, účinné hospodářské 
soutěži, účinnému fungování trhu nebo 
optimálnímu řízení a koordinovanému 
fungování distribučních a přenosových 
systémů.

Odůvodnění

Agentura ACER by měla být zmocněna poskytovat subjektu EU DSO doporučení, pokud zjistí, 
že návrh ročního programu subjektu EU DSO není v souladu s pravidly EU nebo je v rozporu 
s cíli na úrovni EU. Na tyto změny v pravomoci agentury ACER by mělo odkazovat 
přepracované znění nařízení č. 713/2009 podle návrhu COM(2016) 863.

Pozměňovací návrh 154

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Subjekt EU DSO zohledňuje 
připomínky vyjádřené během konzultací. 
Před přijetím návrhů kodexů sítě 
uvedených v článku 55 uvede subjekt EU 
DSO, jakým způsobem byly připomínky 
získané během konzultací zohledněny. 
Pokud připomínky nebyly zohledněny, 
uvede důvody.

3. Výbor pro vypracování návrhu
zohledňuje připomínky vyjádřené během 
konzultací. Před přijetím návrhů kodexů 
sítě uvedených v článku 55 uvede subjekt 
EU DSO, jakým způsobem byly 
připomínky získané během konzultací 
zohledněny. Pokud připomínky nebyly 
zohledněny, uvede důvody.

Pozměňovací návrh 155

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s výhradou 
zmocnění podle článků 55 a 57. Tyto akty 
v přenesené pravomoci mohou být přijaty 
buď jako kodexy sítě na základě návrhu 
předloženého sítí ENTSO pro elektřinu 
nebo, pokud je tak stanoveno v seznamu 
priorit podle čl. 55 odst. 2, subjektem EU 
DSO a agenturou podle postupu 
stanoveného článkem 55, nebo jako 
pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

1. Komise může přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s výhradou 
zmocnění podle článků 55 a 57. Tyto akty 
v přenesené pravomoci mohou být přijaty 
buď jako kodexy sítě na základě návrhu 
předloženého sítí ENTSO pro elektřinu 
nebo, pokud je tak stanoveno v seznamu 
priorit podle čl. 55 odst. 2, agenturou podle 
postupu stanoveného článkem 55, nebo 
jako pokyny podle postupu stanoveného 
článkem 57.

Odůvodnění

It is not appropriate for the DSO entity to be in a privileged position to draft network codes 
(particularly when their subject matter relates to the operation of the distribution 
system),which will govern the DSOs’ own conduct, as well as the conduct of other market 
participants such as generators, suppliers, consumers, and aggregators. The EUDSO entity 
would be in a position to influence the drafting of rules and best practices that will 
significantly impact the deployment of renewables and demand response, which not all DSOs 
are supporting. This could increase the risk of network codes that impose additional barriers 
to demand response and self-consumption. This risk is exacerbated by the fact that EU 
unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow large DSOs connected 
to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.

Pozměňovací návrh 156

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 63 týkající se zavedení kodexů 
sítě zahrnujících následující oblasti:

1. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 63 týkající se zavedení kodexů 
sítě zahrnujících následující oblasti, 
případně s přihlédnutím k regionálním 
zvláštnostem:

Odůvodnění

Kodexy sítě nadále zohledňují regionální zvláštnosti.

Pozměňovací návrh 157



PE609.648v05-00 72/77 AD\1141552CS.docx

CS

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur přenosových a 
distribučních sazeb a poplatků za 
připojení, včetně místně vztažených 
cenových signálů a pravidel vyrovnávání 
mezi provozovateli přenosových soustav,

k) pravidla týkající se 
harmonizovaných struktur 
přenosových sazeb a poplatků za připojení, 
včetně místně vztažených cenových 
signálů a pravidel vyrovnávání mezi 
provozovateli přenosových soustav;

Odůvodnění

Provoz distribuční soustavy má velmi specifický lokální charakter vzhledem k odlišné 
topologii rozvodných sítí a spotřebních zvyklostí. Proto se nedoporučuje harmonizovat jeho 
strukturu prostřednictvím kodexů sítě nebo pokynů. Strategické zásady podle článku 16: 
Poplatky za přístup k sítím jsou dostatečné pro účely transparentnosti a spravedlivého 
stanovování sazeb.

Pozměňovací návrh 158

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Síť ENTSO pro elektřinu nebo, 
pokud je tak stanoveno v seznamu priorit 
podle odstavce 2, subjekt EU DSO, svolá 
výbor pro vypracovávání návrhu s cílem 
podpořit vypracování kodexu sítě. Výbor 
pro vypracovávání návrhu sestává ze 
zástupců sítě ENTSO pro elektřinu, 
agentury, subjektu EU DSO, případně 
nominovaných organizátorů trhu a 
omezeného počtu hlavních dotčených 
zúčastněných subjektů. Síť ENTSO pro 
elektřinu nebo, pokud je tak stanoveno v
seznamu priorit podle odstavce 2, subjekt 
EU DSO vypracuje na žádost Komise v
souladu s odstavcem 8 návrhy kodexů sítě 
pro oblasti uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku.

9. Síť ENTSO pro elektřinu nebo, 
pokud je tak stanoveno v seznamu priorit 
podle odstavce 2, subjekt EU DSO, svolá 
výbor pro vypracovávání návrhu s cílem 
podpořit vypracování kodexu sítě. Výbor 
pro vypracovávání návrhu sestává ze 
zástupců sítě ENTSO pro elektřinu, 
agentury, subjektu EU DSO, případně 
nominovaných organizátorů trhu 
a zástupců omezeného počtu hlavních 
dotčených zúčastněných subjektů, jako 
jsou spotřebitelé. Síť ENTSO pro 
elektřinu nebo, pokud je tak stanoveno 
v seznamu priorit podle odstavce 2, subjekt 
EU DSO vypracuje na žádost Komise 
v souladu s odstavcem 8 návrhy kodexů 
sítě pro oblasti uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku.
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Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby byl ve vypracování kodexů sítě přiměřeně zastoupen pohled 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 159

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Agentura provede revizi kodexu 
sítě a zajistí , aby byl kodex sítě v souladu 
s příslušným nezávazným rámcovým 
pokynem, přispíval k integraci trhu, 
nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži 
a účelnému fungování trhu, a
předloží revidovaný kodex sítě Komisi ve 
lhůtě šesti měsíců ode dne obdržení návrhu
. V návrhu předloženém Komisi agentura 
zohlední připomínky vyjádřené všemi 
zúčastněnými stranami během 
vypracovávání návrhu, které vede síť 
ENTSO pro elektřinu nebo subjekt EU 
DSO, a vede s příslušnými zúčastněnými 
subjekty formální konzultace o znění, které 
má být předloženo Komisi.

10. Agentura provede revizi kodexu
sítě a zajistí, aby byl kodex sítě v souladu 
s příslušným nezávazným rámcovým 
pokynem, přispíval k integraci trhu, 
nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži 
a účelnému fungování trhu, 
a předloží revidovaný kodex sítě Komisi ve 
lhůtě šesti měsíců ode dne obdržení 
návrhu. V návrhu předloženém Komisi 
agentura zohlední připomínky vyjádřené 
všemi zúčastněnými stranami, zejména 
spotřebiteli, během vypracovávání návrhu, 
které vede síť ENTSO pro elektřinu nebo 
subjekt EU DSO, a vede s příslušnými 
zúčastněnými subjekty formální konzultace 
o znění, které má být předloženo Komisi.

Pozměňovací návrh 160

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může přijmout závazné 
rámcové pokyny v oblastech jmenovaných 
níže.

1. Komise může přijmout rámcové 
pokyny v oblastech jmenovaných níže.

Pozměňovací návrh 161

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rámcové pokyny mohou rovněž stanovit Rámcové pokyny mohou rovněž stanovit 
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vhodná pravidla týkající se poplatků 
uložených výrobcům, skladování energie 
a zákazníkům (zatížení) podle 
systémů distribučních a přenosových
sazeb jednotlivých členských států a
režimů připojení, včetně promítnutí 
vzájemného vyrovnávacího mechanismu 
mezi provozovateli přenosových soustav 
do vnitrostátních síťových poplatků a
poskytnutí vhodných a účinných místně 
vztažených cenových signálů, v souladu se 
zásadami stanovenými v článku 16.

vhodná pravidla týkající se poplatků 
uložených výrobcům, skladování energie 
a zákazníkům (zatížení) podle 
systémů přenosových sazeb jednotlivých 
členských států a režimů připojení, včetně 
promítnutí vzájemného vyrovnávacího 
mechanismu mezi provozovateli 
přenosových soustav do vnitrostátních 
síťových poplatků a poskytnutí vhodných 
a účinných místně vztažených cenových 
signálů, v souladu se zásadami 
stanovenými v článku 16.

Odůvodnění

Sladěno s pozměňovacím návrhem k čl. 55 odst. 1 písm. k). Distribuční sítě se v rámci Evropy 
značně liší: od úrovně napětí, topologie, přirozeného profilu dané oblasti ke spotřebním 
zvyklostem uživatelů. Struktura distribučních sazeb proto musí být jedinečná; vnitrostátní 
regulační orgány jsou k tomu nejvhodnější. 

Pozměňovací návrh 162

Návrh nařízení
Příloha I – část 5 – bod 5.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.1. Regionální operační střediska jsou 
vybavena systémy průmyslového řízení a 
sběru dat blízko reálnému času s 
pozorovatelností vymezenou použitou 
prahovou hodnotou vymezenou v souladu 
s bodem 4.1. 

vypouští se
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