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Pozměňovací návrh 762
Jaromír Kohlíček

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. Provozovatelé 
distribučních soustav a provozovatelé 
přenosových soustav musí být oprávněni 
schvalovat služby zabezpečující flexibilitu, 
které zajišťují stabilitu sítě 
prostřednictvím síťových provozních 
zdrojů, tj. náklady na zajištění těchto 
služeb flexibility nebo na budování a 
provoz skladovacího zařízení 
poskytujícího potřebnou flexibilitu musí 
být považovány za síťovou infrastrukturu 
a musí s nimi být nakládáno stejně jako s 
investicemi do rozšiřování sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Regulační orgány poskytují 
pobídky, aby provozovatelé distribučních 

8. Regulační orgány poskytují 
pobídky, aby provozovatelé distribučních 
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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.

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. Provozovatelé 
distribučních soustav a provozovatelé 
přenosových soustav musí být oprávněni 
schvalovat služby zabezpečující flexibilitu 
prostřednictvím síťových provozních 
zdrojů. Náklady na zajištění těchto služeb 
flexibility nebo na budování a provoz 
skladovacího zařízení poskytujícího 
potřebnou flexibilitu musí být považovány 
za síťovou infrastrukturu a musí s nimi 
být nakládáno stejně jako s investicemi do 
rozšiřování sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Kathleen Van Brempt

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 vytvářeli inovativní řešení v 
distribuční síti. Za tímto účelem regulační 
orgány uznají veškeré přiměřené náklady 
provozovatelů distribučních soustav na 
inovativní řešení. Zahrnují mimo jiné 
výzkum a vývoj, provádění pilotních 
projektů a uvedení nových technologií, 
stejně jako služební smlouvy, které 
provozovatelé sítí uzavírají za účelem 
provozování a rozvoje svých sítí. 
Provozovatelé distribučních sítí zohledňují
tyto náklady v sazbách za distribuci. 
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Regulační systémy poskytují 
provozovatelům distribučních sítí pobídky
ke zvýšení efektivity jejich sítí, včetně 
energetické účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted. Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them. Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers. DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid. Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and fail. 
A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk of 
innovation. Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize the 
costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of innovation 
with the customers.

Pozměňovací návrh 765
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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 distribučním soustavám k co 
nejúčinnějšímu provozu a rozvoji jejich
sítí a zavádějí do distribučních soustav 
inovativní řešení, zejména prostřednictvím 
obstaráváním služeb, včetně snižování 
zatížení prostřednictvím odezvy na straně 
poptávky, nikoli rozvojem sítě a agregací 
skladování pro podpůrné služby. 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, 
umožnění a podpoření snížení poptávky a 
flexibility jejich sítí, včetně energetické 
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účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

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 mohou 
poskytovat pobídky, aby provozovatelé 
distribučních soustav obstarávali služby v 
oblasti provozu a rozvoje svých sítí a 
zaváděli do svých distribučních soustav 
inovativní řešení, pokud se lze domnívat, 
že tyto pobídky přinesou příslušné výhody 
pro spotřebitele a budou vždy zohledňovat 
místní zvláštnosti. Za tímto účelem 
regulační orgány uznávají za způsobilé 
veškeré přiměřené a účinné náklady a 
zohledňují je v oprávněných příjmech 
krytých sazbami za distribuci a zavádějí 
cíle v oblasti výkonu, aby byly vytvořeny 
pobídky pro provozovatele distribučních 
soustav ke zvýšení efektivity jejich sítí, 
včetně energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

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 

8. Regulační orgány poskytují 
pobídky, aby provozovatelé distribučních 
soustav obstarávali služby v oblasti 
provozu a rozvoje svých sítí, včetně 
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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.

obstarávání služeb, 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 a digitalizaci distribučních sítí, 
včetně zavádění inteligentních sítí a 
inteligentních měřicích systémů, včetně 
energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

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 pouze příslušné 
náklady a zohledňují je v sazbách za 
distribuci a zavádějí cíle v oblasti výkonu, 
aby byly zmodernizovány existující sítě a 
transparentně zaváděny inteligentní sítě a 
aby byly vytvořeny pobídky pro 
provozovatele distribučních soustav ke 
zvýšení efektivity jejich sítí, včetně 
energetické účinnosti a skladování 
energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 769
Dario Tamburrano, David Borrelli
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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 a flexibility jejich sítí a 
podpoře zahrnutí energie z obnovitelných 
zdrojů, včetně energetické účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Stávající znění odráží pouze potřebu zvýšit účinnost v distribučních sítích. Provozovatelé 
distribuční soustavy by měli být rovněž pobízeni, aby podporovali flexibilitu v síti a zahrnutí 
energie z obnovitelných zdrojů v souladu se zněním čl. 59 odst. 1 písm. k) přepracované 
směrnice 2009/72/ES, jak navrhuje COM(2016) 864.

Pozměňovací návrh 770
Cornelia Ernst

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 

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 
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zvýšení efektivity jejich sítí, včetně 
energetické účinnosti.

zvýšení efektivity a flexibility jejich sítí a 
podpoře zahrnutí energie z obnovitelných 
zdrojů, včetně energetické účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Stávající znění odráží pouze potřebu zvýšit účinnost v distribučních sítích. Provozovatelé 
distribuční soustavy by měli být rovněž pobízeni, aby podporovali flexibilitu v síti a zahrnutí 
energie z obnovitelných zdrojů, v souladu se zněním čl. 59 odst. 1 písm. k přepracované 
směrnice 2009/72/ES, jak navrhuje COM(2016) 864.

Pozměňovací návrh 771
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

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, digitalizace a 
flexibility.

Or. en

Pozměňovací návrh 772
Carolina Punset

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 8
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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 skladování 
energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 773
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

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. Členské státy 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 členské státy 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Angelika Niebler, Sven Schulze
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – tři měsíce po vstupu v platnost] 
vydá agentura doporučení určené 
regulačním orgánům týkající se 
postupného sbližování metodiky výpočtu 
sazeb za přenos a distribuci. Uvedené 
doporučení se týká alespoň následujících 
otázek:

vypouští se

a) poměru sazeb uplatňovaných u 
výrobců vůči sazbám 
uplatňovaným u spotřebitelů;

b) nákladů, které mají být získány 
zpět v rámci sazeb;

c) síťových sazeb rozlišených podle 
času;

d) místně vztažených cenových 
signálů;

e) vztahu mezi sazbami za přenos a 
distribuci, včetně zásad týkajících
se nediskriminace;

f) metod k zajištění transparentnosti 
stanovování a struktury sazeb;

g) skupin uživatelů sítě podléhajících 
sazbám, včetně výjimek týkajících 
se sazeb.

Or. de

Odůvodnění

Metodika stanovení sazeb a síťové sazby vycházejí z vnitrostátních a regionálních vlivů. 
Harmonizace síťových sazeb je v rozporu se zásadou subsidiarity. Proto není úkolem 
agentury ACER, aby v této záležitosti vydávala doporučení.

Pozměňovací návrh 775
Paul Rübig
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – tři měsíce po vstupu v platnost] 
vydá agentura doporučení určené 
regulačním orgánům týkající se 
postupného sbližování metodiky výpočtu 
sazeb za přenos a distribuci. Uvedené 
doporučení se týká alespoň následujících 
otázek:

vypouští se

(a) poměru sazeb uplatňovaných u 
výrobců vůči sazbám uplatňovaným u 
spotřebitelů;

(b) nákladů, které mají být získány zpět v 
rámci sazeb;

(c) síťových sazeb rozlišených podle času;

(d) místně vztažených cenových signálů;

(e) vztahu mezi sazbami za přenos a 
distribuci, včetně zásad týkajících se 
nediskriminace;

(f) metod k zajištění transparentnosti 
stanovování a struktury sazeb;

(g) skupin uživatelů sítě podléhajících 
sazbám, včetně výjimek týkajících se 
sazeb.

Or. en

Odůvodnění

Sazby za distribuci musí odrážet strukturální a regionální okolnosti závislé na spotřebě, a 
proto je přidaná hodnota diskutabilní. Harmonizovaná struktura a dvouletý cyklus 
aktualizace by mohly způsobit značné narušení systému sazeb, např. pokud jde o 
předvídatelnost rozhodnutí regulátora.

Pozměňovací návrh 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – tři měsíce po vstupu v platnost] 
vydá agentura doporučení určené 
regulačním orgánům týkající se 
postupného sbližování metodiky výpočtu
sazeb za přenos a distribuci. Uvedené 
doporučení se týká alespoň následujících 
otázek:

9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – tři měsíce po vstupu v platnost] 
národní regulační orgány spolupracující v 
rámci agentury vytvoří publikační 
šablonu s cílem podpořit transparentnost 
při stanovení sazeb za přenos a distribuci a 
vytváření jejich struktury. Šablona se 
bude týkat alespoň následujících 
minimálních publikačních požadavků na 
tarifní poplatky:
(a) poměru sazeb uplatňovaných u 
výrobců vůči sazbám uplatňovaným u 
spotřebitelů;
(b) nákladů a/nebo oprávněných nebo 
cílových příjmů provozovatele přenosové 
soustavy, které mají být získány zpět v 
rámci sazeb;
(c) síťových sazeb rozlišených podle času;
(d) místně vztažených cenových signálů;
(e) vztahů mezi sazbami za přenos a 
distribuci
(f) skupin uživatelů sítě podléhajících 
sazbám, včetně výjimek týkajících se 
sazeb.
Do [OP: vložte prosím konkrétní datum –
šest měsíců po vstupu v platnost] a poté 
pravidelně každé dva roky národní 
regulační orgán nebo provozovatel(é) 
přenosové soustavy na základě rozhodnutí 
národního regulačního orgánu zveřejní 
informace podle šablony minimálních 
publikačních požadavků týkající se 
metodiky výpočtu příslušných síťových 
sazeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – tři měsíce po vstupu v platnost] 
vydá agentura doporučení určené 
regulačním orgánům týkající se 
postupného sbližování metodiky výpočtu 
sazeb za přenos a distribuci. Uvedené 
doporučení se týká alespoň následujících 
otázek:

9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – tři měsíce po vstupu v platnost] 
agentura definuje publikační šablonu, a 
podpoří tak transparentnost při 
stanovování sazeb za přenos a vytváření 
jejich struktury. Šablona se bude týkat 
alespoň následujících minimálních 
publikačních požadavků na tarifní 
poplatky:

Or. en

Pozměňovací návrh 778
Morten Helveg Petersen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – tři měsíce po vstupu v platnost] 
vydá agentura doporučení určené 
regulačním orgánům týkající se 
postupného sbližování metodiky výpočtu 
sazeb za přenos a distribuci. Uvedené 
doporučení se týká alespoň následujících 
otázek:

9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – tři měsíce po vstupu v platnost] 
vydá agentura doporučení určené 
regulačním orgánům týkající se postupné 
harmonizace metodiky výpočtu sazeb za 
přenos a distribuci. Uvedené doporučení se 
týká alespoň následujících otázek:

Or. en

Pozměňovací návrh 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – tři měsíce po vstupu v platnost] 
vydá agentura doporučení určené 
regulačním orgánům týkající se 
postupného sbližování metodiky výpočtu 
sazeb za přenos a distribuci. Uvedené 

9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – jeden rok po vstupu v platnost] 
vydá agentura doporučení určené 
regulačním orgánům týkající se postupné 
soudržnosti metodiky výpočtu sazeb za 
přenos a distribuci. Uvedené doporučení se 
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doporučení se týká alespoň následujících 
otázek:

týká alespoň následujících otázek:

Or. en

Odůvodnění

Tříměsíční období navrhované Evropskou komisí je na konzultace se zúčastněnými stranami 
příliš krátké. V oblasti distribuce a sazeb vládne velká různorodost. Sbližování, které navrhuje 
Komise, je předčasné. Skutečná soudržnost by však byla krokem kupředu.

Pozměňovací návrh 780
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – tři měsíce po vstupu v platnost] 
vydá agentura doporučení určené 
regulačním orgánům týkající se 
postupného sbližování metodiky výpočtu 
sazeb za přenos a distribuci. Uvedené 
doporučení se týká alespoň následujících 
otázek:

9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – tři měsíce po vstupu v platnost] 
vydá agentura doporučení určené 
regulačním orgánům týkající se 
postupného sbližování metodiky výpočtu 
sazeb za přenos. Uvedené doporučení se 
týká alespoň následujících otázek:

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k regionálním rozdílům by metodika distribučních sazeb neměla být v tomto 
okamžiku harmonizována.

Pozměňovací návrh 781
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – tři měsíce po vstupu v platnost] 

9. Do [OP: vložte prosím konkrétní 
datum – tři měsíce po vstupu v platnost] 
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vydá agentura doporučení určené 
regulačním orgánům týkající se 
postupného sbližování metodiky výpočtu 
sazeb za přenos a distribuci. Uvedené 
doporučení se týká alespoň následujících 
otázek:

vydá agentura doporučení určené 
regulačním orgánům týkající se 
postupného sbližování metodiky výpočtu 
sazeb za přenos. Uvedené doporučení se 
týká alespoň následujících otázek:

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rychle postupujícímu rozvoji energetických systémů není třeba provádět postupné 
sbližování struktury sazeb za distribuci vzhledem k jejich nepatrnému přeshraničnímu dopadu 
a jejich silnému propojení s místními podmínkami.

Pozměňovací návrh 782
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) vztahu mezi sazbami za přenos a 
distribuci, včetně zásad týkajících se 
nediskriminace;

(e) vztahu mezi sazbami za přenos a 
distribuci, včetně zásad týkajících se 
nediskriminace, jak bylo dohodnuto 
s provozovateli distribučních soustav v 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) skupin uživatelů sítě podléhajících 
sazbám, včetně výjimek týkajících se 
sazeb.

(g) skupin uživatelů sítě podléhajících 
sazbám a způsob, jakým různé používané 
sazby odrážejí spravedlivé rozdělení 
nákladů a brání bezdůvodné státní 
podpoře.
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Or. en

Pozměňovací návrh 784
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) skupin uživatelů sítě podléhajících 
sazbám, včetně výjimek týkajících se 
sazeb.

(g) skupin uživatelů sítě podléhajících 
sazbám podle charakteristických rysů a 
forem spotřeby, včetně výjimek týkajících 
se sazeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 785
Carolina Punset

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) způsobů výpočtu výhod vlastní 
spotřeby, decentralizované výroby, 
skladování a odezvy na straně poptávky, 
stejně jako jejich doplňkovosti.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku vývoje metodiky stanovování sazeb za přenos a distribuci je třeba zavést zásady 
posuzování skutečných ekonomických, technických a sociálních vlivů aktivních spotřebitelů. 
Zvážení nákladů by tak mělo být doplněno o zvážení výhod, jež poskytuje rozvoj vlastní 
spotřeby, vlastní výroby, skladování a odezvy na straně poptávky. Tyto výhody zohlední 
především obcházené emise CO2, snížené sazby za dodávky a menší potřeby aktualizace sítě.

Pozměňovací návrh 786
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) způsobů výpočtu výhod vlastní 
spotřeby, decentralizované výroby, 
skladování a odezvy na straně poptávky, 
stejně jako jejich doplňkovosti.

Or. en

Odůvodnění

Nové subjekty by měly být zahrnuty do ustanovení tohoto článku v souladu s širším rozsahem 
nařízení stanoveného v článku 1.

Pozměňovací návrh 787
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) analýzy nákladů a přínosů pro 
distribuované zdroje energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Dario Tamburrano, David Borrell i

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) analýzy nákladů a přínosů pro 
distribuované zdroje energie.

Or. en
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Odůvodnění

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design 
rules need to allow self-consumption activities to be valued more broadly (e.g. their 
contribution to avoided costs related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission 
losses, avoided CO2 emissions, etc). Hence, the recommendations provided by the Agency on 
the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.

Pozměňovací návrh 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Pro účely odst. 9 písm. b) se 
způsobené ztráty a přetížení, které 
přesahují průměr EU, při poskytování 
doporučení ohledně nákladů, které mají 
být získány zpět v rámci sazeb, neuznávají 
jako způsobilé náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz, Miroslav Poche

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b. Regulační orgány přijmou soubor 
ukazatelů pro měření výkonnosti 
provozovatelů přenosových a 
distribučních soustav, které by měly 
zahrnovat přinejmenším všechny 
následující ukazatele:

- objem omezené energie v MWh 
rozdělené podle druhu výrobního zdroje;
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- procentní podíl délky vedení 
provozovaného v rámci dynamických 
sazeb vedení;

- procentní podíl rozvoden dálkově 
sledovaných a kontrolovaných v reálném 
čase;

- procentní podíl délky vedení 
provozovaného v rámci dynamických 
sazeb vedení;

- ztráty v sítích vysokého, středního a 
nízkého napětí;

- četnost a doba trvání výpadků elektřiny v 
síti.

Do [dvou let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost] a poté každé dva roky regulační 
orgány zveřejní zprávu o výkonnosti 
provozovatelů přenosových a 
distribučních soustav společně s 
případnými doporučeními pro zlepšení.

Or. en

Pozměňovací návrh 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Aniž je dotčena další harmonizace 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 55 odst. 1 písm. k), 
regulační orgány při schvalování nebo 
stanovování sazeb za přenos nebo jeho 
metodiky řádně zohlední doporučení 
agentury v souladu s čl. 59 odst. 6 písm. a) 
[přepracovaného znění směrnice 
2009/72/ES podle návrhu COM(2016) 
864/2].

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Metodika stanovení sazeb a síťové sazby vycházejí z vnitrostátních a regionálních vlivů. 
Harmonizace síťových sazeb je v rozporu se zásadou subsidiarity. Proto není úkolem 
agentury ACER, aby v této záležitosti vydávala doporučení. Akt v přenesené pravomoci není 
potřeba.

Pozměňovací návrh 792
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Aniž je dotčena další harmonizace 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 55 odst. 1 písm. k), 
regulační orgány při schvalování nebo 
stanovování sazeb za přenos nebo jeho 
metodiky řádně zohlední doporučení 
agentury v souladu s čl. 59 odst. 6 písm. a) 
[přepracovaného znění směrnice 
2009/72/ES podle návrhu COM(2016) 
864/2].

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sazby za distribuci musí odrážet strukturální a regionální okolnosti závislé na spotřebě, a 
proto je přidaná hodnota diskutabilní. Harmonizovaná struktura a dvouletý cyklus 
aktualizace by mohly způsobit značné narušení systému sazeb, např. pokud jde o 
předvídatelnost rozhodnutí regulátora.

Pozměňovací návrh 793
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Aniž je dotčena další harmonizace 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 55 odst. 1 písm. k), 

vypouští se
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regulační orgány při schvalování nebo 
stanovování sazeb za přenos nebo jeho
metodiky řádně zohlední doporučení 
agentury v souladu s čl. 59 odst. 6 písm. a) 
[přepracovaného znění směrnice 
2009/72/ES podle návrhu COM(2016) 
864/2].

Or. en

Pozměňovací návrh 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Aniž je dotčena další harmonizace 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 55 odst. 1 písm. k), 
regulační orgány při schvalování nebo 
stanovování sazeb za přenos nebo jeho 
metodiky řádně zohlední doporučení 
agentury v souladu s čl. 59 odst. 6 písm. a) 
[přepracovaného znění směrnice 
2009/72/ES podle návrhu COM(2016) 
864/2].

10. Tyto informace zveřejňované podle 
čl. 16 odst. 9 musí být dostupné veřejnosti 
bezplatně a bez jakéhokoli omezení, 
pokud jde o jejich používání. Zveřejňují 
se: a) snadno použitelným způsobem; b) 
jasným, snadno přístupným 
a nediskriminačním způsobem; c) ve 
formátu ke stažení; d) v jednom nebo více 
úředních jazycích daného členského státu, 
a pokud jedním z úředních jazyků daného 
členského státu není němčina, tak pokud 
možno také v němčině.

Or. en

Pozměňovací návrh 795
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Aniž je dotčena další harmonizace 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 55 odst. 1 písm. k), 
regulační orgány při schvalování nebo 

10. Do šesti měsíců po vstupu v 
platnost a poté pravidelně každé dva roky
národní regulační orgán nebo příslušní 
provozovatelé přenosové soustavy na 
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stanovování sazeb za přenos nebo jeho 
metodiky řádně zohlední doporučení 
agentury v souladu s čl. 59 odst. 6 písm. a) 
[přepracovaného znění směrnice 
2009/72/ES podle návrhu COM(2016) 
864/2].

základě rozhodnutí národního 
regulačního orgánu zveřejní informace 
podle šablony minimálních publikačních 
požadavků týkající se metodiky a 
veškerých informací o nákladech pro 
výpočet příslušných síťových sazeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Aniž je dotčena další harmonizace 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 55 odst. 1 písm. k), 
regulační orgány při schvalování nebo 
stanovování sazeb za přenos nebo jeho 
metodiky řádně zohlední doporučení
agentury v souladu s čl. 59 odst. 6 písm. a) 
[přepracovaného znění směrnice 
2009/72/ES podle návrhu COM(2016) 
864/2].

10. Aniž je dotčena další harmonizace 
prostřednictvím řádného legislativního 
postupu, regulační orgány při schvalování 
nebo stanovování sazeb za přenos nebo 
jeho metodiky použijí pokyny agentury v 
souladu s čl. 59 odst. 6 písm. a) 
[přepracovaného znění směrnice 
2009/72/ES podle návrhu COM(2016) 
864/2].

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Agentura sleduje provádění svých 
doporučení a každoročně do 31. ledna 
předkládá zprávu Komisi. Svá doporučení 
aktualizuje alespoň jednou za dva roky.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 798
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Agentura sleduje provádění svých 
doporučení a každoročně do 31. ledna 
předkládá zprávu Komisi. Svá doporučení 
aktualizuje alespoň jednou za dva roky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Agentura sleduje provádění svých 
doporučení a každoročně do 31. ledna 
předkládá zprávu Komisi. Svá doporučení 
aktualizuje alespoň jednou za dva roky.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Metodika stanovení sazeb a síťové sazby vycházejí z vnitrostátních a regionálních vlivů. 
Harmonizace síťových sazeb je v rozporu se zásadou subsidiarity. Proto není úkolem 
agentury ACER, aby v této záležitosti vydávala doporučení.

Pozměňovací návrh 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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11. Agentura sleduje provádění svých 
doporučení a každoročně do 31. ledna 
předkládá zprávu Komisi. Svá doporučení 
aktualizuje alespoň jednou za dva roky.

11. Agentura pravidelně zveřejňuje 
souhrnnou zprávu o informacích 
zveřejňovaných národními regulačními 
orgány nebo provozovateli přenosové 
soustavy podle čl. 16 odst. 9. Po dvou 
vydáních souhrnné zprávy agentura může 
poskytnout stanovisko určené regulačním 
orgánům a týkající se transparentnosti 
sazeb za přenosové služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 – 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 
optimalizace používání stávajících 
propojovacích vedení, investic do sítě, 
zejména do nových propojovacích vedení. 
Pokud nelze výnosy účelně využít pro 
účely uvedené v prvním pododstavci písm. 
a) nebo b), mohou být se schválením 
regulačních orgánů dotčených členských 
států využity jako příjem, který berou 
regulační orgány v úvahu při schvalování 
metody výpočtu síťových sazeb nebo při 
stanovování síťových sazeb.

Or. en

(Poslední část textu pochází z původního nařízení.)

Odůvodnění

Nejen budování nových propojovacích vedení, ale i optimalizace stávajících propojovacích 
vedení musí být financována výnosy z přetížení, neboť to by mohlo stejně tak vést k nápravě 
přetížení. Tento pozměňovací návrh se zavádí v souvislosti se zásadou stanovenou v odstavci 
1 tohoto článku („ani je odrazovat od snižování přetížení“) a je nedílně spjat s čl. 59 odst. 3 
(„se týká rovněž významných zvýšení kapacity stávajících propojovacích vedení“).



PE609.625v01-00 26/184 AM\1133367CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 802
Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 – 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 
koordinovaných nápravných opatření 
a/nebo investic do sítě, zejména až do
cílové hodnoty pro přenosovou kapacitu 
na všech hranicích.

Or. en

Odůvodnění

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the
firmness of cross-border capacity is fully supported. However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
justified and would even go against economic efficiency. Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity. Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs. Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus “paying back” grid users for an investment in the past. The option to use interconnector 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Pozměňovací návrh 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 – 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 
koordinovaných nápravných opatření 
a/nebo investic do sítě až do cílové 
hodnoty pro přenosovou kapacitu na 
všech hranicích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 804
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 – 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 
koordinovaných nápravných kroků 
a/nebo investic do sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 806
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) začlenění rozvoje zahraniční 
elektroenergetické soustavy a napojení 
zahraniční produkce na domácí 
přenosovou soustavu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 807
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) snížení sazeb

Or. en

Pozměňovací návrh 808
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bb) rozvoj přečerpávacích vodních 
elektráren.

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 810
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 na 
propojení, 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.

Or. en

Odůvodnění

Přestože agentura souhlasí a podporuje myšlenku, že příjmy z přetížení by se měly používat 
na zvýšení a záruku odolnosti přeshraniční kapacity uvedené v nařízení č. 714/2009, zákaz 
používání příjmů z přetížení na snížení síťových sazeb není odůvodněný.

Pozměňovací návrh 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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), jsou uloženy na samostatný 
vnitřní účet pro budoucí využití pro 
uvedené účely. Alternativně mohou být se 
schválením regulačních orgánů 
dotčených členských států využity do 
maximální výše, kterou stanoví tyto 
regulační orgány jako příjem, který berou 
v úvahu při schvalování metody výpočtu 
síťových sazeb nebo při stanovování 
síťových sazeb.
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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). 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. Zbývající výnosy se do doby, než je 
bude možno použít k účelům uvedeným 
v prvním pododstavci písm. a) nebo b),



AM\1133367CS.docx 31/184 PE609.625v01-00

CS

uloží na samostatný vnitřní účet.
Regulační orgán informuje agenturu 
o schválení uvedeném v druhém 
pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

The proposed amendment is aimed to reestablish the possibility to use congestion revenues as 
a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs. By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available. This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
rules, and take into account the specific situation of the TSO. It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but 
only collected by them. It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs. This would also 
aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from 
congestion eventually go back to energy consumers.

Pozměňovací návrh 813
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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), (b), (ba) nebo (bc), jsou uloženy na 
samostatný vnitřní účet pro budoucí využití 
pro uvedené účely.
Bez ohledu na druhý pododstavec mohou 
být v členských státech, v nichž je 15% cíl 
EU v oblasti propojení splněn a v 
propojovacím vedení nedochází k 
žádnému přetížení, ani se nepředpokládá, 
že by k němu došlo, zbývající výnosy 
používány jako příjem, který musí 
regulační orgány dotčeného členského 
státu zohlednit při schvalování metodiky 
pro výpočet síťových sazeb a/nebo 
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stanovování síťových sazeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 814
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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), mohou být se schválením 
regulačních orgánů dotčených členských 
států využity jako příjem, který berou 
regulační orgány v úvahu při schvalování 
metodiky pro výpočet síťových sazeb 
a/nebo pro stanovování síťových sazeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 815
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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).

Or. en

Odůvodnění

Doporučujeme odstranit navrhovaný text a zachovat stávající text z nařízení č. 714/2009 jako 
v odst. 2 písm. a).
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Pozměňovací návrh 816
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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).

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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), mohou být použity pro snížení 
sazeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 818
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud jsou splněny cíle stanovené 
v písm. a) a b) prvního pododstavce, 
použijí se zbývající výnosy jako příjem, 
který vnitrostátní regulační orgány 
zohlední při schvalování metodiky pro 
výpočet síťových sazeb nebo stanovování 
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síťových sazeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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 
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.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s předchozím odstavcem.

Pozměňovací návrh 820
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Jaromír Kohlíček

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 
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.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení stanoví pravomoci agentury ACER, pokud jde o navrhování metodiky pro používání 
příjmu z přetížení. Takový požadavek přímo ovlivňuje výlučné pravomoci provozovatelů 
přenosových soustav, co se týče odpovědnosti za investice do přenosové soustavy. Tento 
požadavek nové pravomoci agentury ACER může vést k fixním nákladům v případě zneužitých 
investic. Z těchto důvodů navrhujeme odstranění odstavce 3 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 822
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 823
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se



AM\1133367CS.docx 37/184 PE609.625v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 825
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 826
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 827
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V členských státech nebo třetích 
zemích, které používají příjmy z 
propojovacího vedení jako příjem, který je 
zohledňován při výpočtu síťových sazeb 
jako součást politiky výslovně 
koncipované tak, aby přilákala nové 
investice do propojovací kapacity, mohou 
být používány veškeré příjmy vyplývající z 
přidělení kapacity propojovacího vedení, 
které je vlastněno a provozováno 
samostatnou právnickou osobou z hlavní 
přenosové soustavy za předpokladu, že 
jsou schváleny regulačními orgány 
dotčených členských států, až do 
maximální výše, kterou stanoví tyto 
regulační orgány, jako příjem, který berou 
v úvahu při schvalování metodiky pro 
výpočet síťových sazeb a/nebo pro 
stanovování síťových sazeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 828
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4
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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.

4. Provozovatelé přenosových soustav 
podají zprávu o stávajícím využití tohoto 
příjmu. Vnitrostátní regulační orgány 
každoročně zveřejňují zprávu, v níž je 
uvedena výše výnosů obdržených za 
období dvanácti měsíců končící dnem 31. 
prosince téhož roku a jak byly tyto výnosy 
využity.

Or. en

Pozměňovací návrh 829
Jaromír Kohlíček

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.

4. Provozovatelé přenosových soustav 
podají zprávu o stávajícím využití příjmu z 
přetížení. Vnitrostátní regulační orgány 
každoročně zveřejňují zprávu, v níž je 
uvedena výše výnosů obdržených za 
období dvanácti měsíců končící dnem 31. 
prosince téhož roku a jak byly tyto výnosy 
využity.

Or. en
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Odůvodnění

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs. ENTSO-E fully supports the Commission’s objective 
to invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare. However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors. Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments. Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs. Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community. Since all TSO “efficient” costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but only 
collected by them. It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs. This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.

Pozměňovací návrh 830
Pavel Telička

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.

4. Provozovatelé přenosových soustav 
podají zprávu o využití příjmu z přetížení. 
Vnitrostátní regulační orgány každoročně 
zveřejňují zprávu, v níž je uvedena výše 
výnosů obdržených za období dvanácti 
měsíců končící dnem 31. prosince téhož 
roku a jak byly tyto výnosy využity, včetně 
konkrétních projektů, na které byly příjmy 
využity.
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Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje vypustit možnost, aby provozovatelé přenosových soustav používali příjem z 
přetížení na snížení výše přenosových sazeb.

Pozměňovací návrh 831
Françoise Grossetête

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.

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, nebo částka, která byla 
použita při výpočtu síťových sazeb, jakož i 
ověření, že toto využití je v souladu s tímto 
nařízením. V takových případech, kdy se 
některé z příjmů z přetížení použijí při 
výpočtu síťových sazeb, může zpráva 
uvádět, že provozovatelé přenosových 
soustav splnili závazek a bilanční kritéria
podle odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz používat příjmy z přetížení ke snížení síťových sazeb je bezdůvodný.

Pozměňovací návrh 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V členských státech nebo třetích 
zemích, které používají příjmy z 
propojovacího vedení jako příjem, který je 
zohledňován při výpočtu síťových sazeb 
jako součást politiky výslovně 
koncipované tak, aby přilákala nové 
investice do propojovací kapacity, mohou 
být používány veškeré příjmy vyplývající z 
přidělení kapacity propojovacího vedení, 
které je vlastněno a provozováno 
samostatnou právnickou osobou z hlavní 
přenosové soustavy za předpokladu, že 
jsou schváleny regulačními orgány 
dotčených členských států, až do 
maximální výše, kterou stanoví tyto 
regulační orgány, jako příjem, který berou 
v úvahu při schvalování metodiky pro 
výpočet síťových sazeb a/nebo pro 
stanovování síťových sazeb.

Or. en

Odůvodnění

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the ‘cap and floor’ regime used in the 
UK and the Netherlands. This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission’s goal of greater interconnection.The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the ‘cap and floor’ regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This amendment will 
allow the continued delivery on the Commission’s interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Pozměňovací návrh 833
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



AM\1133367CS.docx 43/184 PE609.625v01-00

CS

4a. V členských státech nebo třetích 
zemích, které používají příjmy z 
propojovacího vedení jako příjem, který je 
zohledňován při výpočtu síťových sazeb 
jako součást politiky výslovně 
koncipované tak, aby přilákala nové 
investice do propojovací kapacity, mohou 
být používány veškeré příjmy vyplývající z 
přidělení kapacity propojovacího vedení, 
které je vlastněno a provozováno 
samostatnou právnickou osobou z hlavní 
přenosové soustavy za předpokladu, že 
jsou schváleny regulačními orgány 
dotčených členských států, až do 
maximální výše, kterou stanoví tyto 
regulační orgány, jako příjem, který berou 
v úvahu při schvalování metodiky pro 
výpočet síťových sazeb a/nebo pro 
stanovování síťových sazeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy sledují přiměřenost 
zdrojů na svém území na základě 
vnitrostátního posouzení přiměřenosti 
zdrojů, v němž zváží evropské posouzení 
přiměřenosti zdrojů podle článku 19. 
Metodiku pro vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů stanoví členský stát a 
musí vzít v úvahu metodiku uvedenou v čl. 
19 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka
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Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy sledují přiměřenost 
zdrojů na svém území na základě 
vnitrostátního posouzení přiměřenosti 
zdrojů, které by mělo zohledňovat 
evropské posouzení přiměřenosti zdrojů 
podle článku 19. Metodika pro provádění 
vnitrostátního posouzení přiměřenosti 
zdrojů je definována členskými státy a 
zohledňuje metodiku stanovenou v čl. 19 
odst. 4.

Or. pl

Odůvodnění

Hlavní referencí pro zavedení kapacitních mechanismů by mělo být vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů.

Pozměňovací návrh 836
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov, Ashley Fox, Evžen 
Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy sledují přiměřenost 
zdrojů na svém území na základě 
vnitrostátního posouzení přiměřenosti 
zdrojů, v němž zváží evropské posouzení 
přiměřenosti zdrojů podle článku 19. 
Metodiku pro vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů stanoví členský stát a 
musí vzít v úvahu metodiku uvedenou v čl. 
19 odst. 4.

Or. en
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Odůvodnění

Dodávky elektřiny budou bezpečné pouze v případě, že členské státy jsou oprávněny provádět 
posouzení přiměřenosti zdrojů. I když monitorování a posuzování přiměřenosti zdrojů na 
úrovni EU by mohlo být užitečné, mělo by doplňovat a podporovat vnitrostátní posouzení. Na 
úrovni EU není možné obsáhnout dostatečně podrobně veškeré vnitrostátní požadavky, a 
řádně tak posoudit přiměřenost systému.

Pozměňovací návrh 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy sledují přiměřenost 
zdrojů na svém území na základě 
vnitrostátního posouzení přiměřenosti 
zdrojů, v němž zváží evropské posouzení 
přiměřenosti zdrojů podle článku 19. 
Metodiku pro vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů stanoví členský stát a 
musí vzít v úvahu metodiku uvedenou v čl. 
19 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nepočítá se zásadou subsidiarity. I když monitorování a posuzování 
přiměřenosti zdrojů na úrovni EU je potřebné a mohlo by být užitečné, evropské posouzení 
přiměřenosti zdrojů by mělo doplňovat a podporovat vnitrostátní posouzení přiměřenosti 
zdrojů. Pouze posouzení provedená na vnitrostátní úrovni by zajistila dostatečně podrobné 
provedení. Evropské posouzení přiměřenosti zdrojů nemůže obsáhnout dostatečně podrobně 
veškeré vnitrostátní okolnosti a řádně tak posoudit přiměřenost systému.

Pozměňovací návrh 838
Cristian-Silviu Buşoi

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 
vnitrostátního posouzení přiměřenosti 
zdrojů, v němž zváží evropské posouzení 
přiměřenosti zdrojů podle článku 19. 
Metodiku pro vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů stanoví členský stát a 
musí vzít v úvahu metodiku uvedenou v čl. 
19 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 839
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy sledují přiměřenost 
zdrojů na svém území na základě 
evropského posouzení přiměřenosti zdrojů 
podle článku 19 a posouzení přiměřenosti 
s regionálním a vnitrostátním územním 
dosahem včetně území členského státu na 
základě metodiky stanovené v článku 19.

Or. en

Pozměňovací návrh 840
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy sledují přiměřenost 
zdrojů na svém území na základě 
evropského posouzení přiměřenosti zdrojů 
podle článku 19. Jakákoli metodika 
posouzení přiměřenosti zdrojů musí vzít 
řádně v úvahu vývoj poptávky po 
elektrické energii a právní předpisy EU o 
energetické účinnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 842
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1. Členské státy sledují přiměřenost
zdrojů na svém území na základě
evropského posouzení přiměřenosti zdrojů 
podle článku 19.

1. Členské státy provádí posouzení
přiměřenosti zdrojů na svém území, 
přičemž berou v úvahu vzájemné 
propojení systému a údajů z evropského 
posouzení přiměřenosti zdrojů podle 
článku 19.

Or. fr

Pozměňovací návrh 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy používají výsledky
evropského posouzení přiměřenosti zdrojů 
podle článku 19 k potvrzení obtíží s 
přiměřeností zdrojů na svém území.

Or. en

Pozměňovací návrh 845
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy sledují přiměřenost 
zdrojů na svém území na základě 
evropského posouzení přiměřenosti zdrojů 
podle článku 19, informují o ní a 
zveřejňují ji.

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Kathleen Van Brempt
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Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy sledují přiměřenost 
zdrojů na svém území na základě 
evropského posouzení přiměřenosti zdrojů 
podle článku 19, informují o ní a 
zveřejňují ji.

Or. en

Pozměňovací návrh 847
Flavio Zanonato

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy sledují přiměřenost 
zdrojů na svém území v souladu s
evropskou metodikou pro přiměřenost
zdrojů podle čl. 19 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Společná pravidla a metodiky EU pro provádění posouzení přiměřenosti výroby jsou nezbytná 
pro harmonizaci různých stupňů posouzení (celoevropského a vnitrostátního) a pro případné 
srovnávání výsledků mezi různými studiemi a posouzeními.

Pozměňovací návrh 848
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy sledují přiměřenost 
zdrojů na svém území v souladu s
evropskou metodikou pro přiměřenost
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podle článku 19. zdrojů podle čl. 19 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation). Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.

Pozměňovací návrh 849
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pouze posouzení provedená na vnitrostátní úrovni by zajistila dostatečně podrobné 
provedení.

Pozměňovací návrh 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

zdrojů na vlastním území (bere v úvahu 
vzájemné propojení systému a údajů z 
evropského posouzení přiměřenosti zdrojů 
a) odhalí problém, členské státy určí 
veškerá narušení regulačního rámce, která 
obtíže způsobila nebo přispěla k jejich 
vzniku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

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

Or. en

Pozměňovací návrh 852
Ashley Fox

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 vnitrostátní posouzení nebo 
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 853
Pavel Telička

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 trhu a/nebo 
regulačního rámce, která obtíže způsobila 
nebo přispěla k jejich vzniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 854
Paul Rübig

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 trhu a/nebo 
regulačního rámce, která obtíže způsobila 
nebo přispěla k jejich vzniku.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že narušení trhu může být též příčinou obtíží v oblasti přiměřenosti zdrojů, 
měla by být tato narušení trhu také určena a řešena.

Pozměňovací návrh 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
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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.

Or. en

Odůvodnění

Nejen narušení regulačního rámce, ale i selhání trhu, například překážky vstupu na trh, 
protisoutěžní chování nebo omezená dostupnost finančních prostředků, může být 
nepřiměřenou překážkou pro některé technologie nebo subjekty, čímž může přispět ke vzniku 
obtíží s přiměřeností zdrojů.

Pozměňovací návrh 856
Kathleen Van Brempt

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 857
Cornelia Ernst

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 

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

určí veškerá narušení regulačního rámce a 
selhání trhu, která obtíže způsobila nebo 
přispěla k jejich vzniku.

Or. en

Odůvodnění

Kromě narušení regulačního rámce, může být i selhání trhu, například překážky vstupu na 
trh, protisoutěžní chování nebo omezená dostupnost finančních prostředků, nepřiměřenou 
překážkou pro některé technologie nebo tržní subjekty, čímž může přispět ke vzniku obtíží s 
přiměřeností zdrojů. Je třeba nezabývat se pouze regulačními překážkami.

Pozměňovací návrh 858
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 859
Cristian-Silviu Buşoi

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 vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů zjistí v oblasti 
přiměřenosti zdrojů obtíže, členské státy 
určí veškerá narušení regulačního rámce, 
která obtíže způsobila nebo přispěla k 
jejich vzniku.
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Or. en

Pozměňovací návrh 860
Patrizia Toia

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

Or. en

Odůvodnění

Posouzení přiměřenosti by měly prováděna členskými státy, schválena národními regulačními 
orgány a založena na společné evropské metodice stanovené Evropskou sítí provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E).

Pozměňovací návrh 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

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

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nepočítá se zásadou subsidiarity. I když monitorování a posuzování 
přiměřenosti zdrojů na úrovni EU je potřebné a mohlo by být užitečné, evropské posouzení 
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přiměřenosti zdrojů by mělo doplňovat a podporovat vnitrostátní posouzení přiměřenosti 
zdrojů. Pouze posouzení provedená na vnitrostátní úrovni by zajistila dostatečně podrobné 
provedení. Evropské posouzení přiměřenosti zdrojů nemůže obsáhnout dostatečně podrobně 
veškeré vnitrostátní okolnosti a řádně tak posoudit přiměřenost systému.

Pozměňovací návrh 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

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

Or. en

Pozměňovací návrh 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

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

Or. pl

Odůvodnění

Hlavní referencí pro zavedení kapacitních mechanismů by mělo být vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů.
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Pozměňovací návrh 864
Rolandas Paksas

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

Or. en

Pozměňovací návrh 865
András Gyürk, György Hölvényi

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 866
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
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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 
selhání trhu. Při řešení obtíží přiměřenosti 
zdrojů členské státy zejména zajistí 
příspěvek ke klimatickým a energetickým 
cílům EU do roku 2030 a k cílům v oblasti 
dekarbonizace do roku 2050, a odstraní
narušení regulačního rámce, čímž umožní
tvorbu cen odrážející nedostatek energie, 
rozvoj propojení, skladování energie, 
flexibilitu na straně poptávky a 
distribuované energetické zdroje a 
energetickou účinnost. Členské státy 
oznámí harmonogramy Evropské komisi 
ke schválení. Komise posoudí, zda jsou 
opatření dostatečná k odstranění narušení 
trhu, a vydá rozhodnutí ohledně 
slučitelnosti opatření oznámených v rámci 
harmonogramů členských států s 
celkovými cíli energetické unie. Členské 
státy pravidelně informují o pokroku v 
provádění opatření stanovených v jejich 
harmonogramech.
Tato opatření mohou zahrnovat:
(a) odstranění narušení regulačního 
rámce a selhání trhu, zejména překážek 
pro zvyšování energetické účinnosti, 
flexibility a používání energie z 
obnovitelných zdrojů;
(b) odstranění případných nadměrných 
dodávek kapacit na trh tak, že se ze sítě 
jako první odstraní nejvíce znečišťující a 
nejméně flexibilní zdroje.
(c) odstranění cenových omezení;
(d) zavedení administrativní funkce tvorby 
ceny na základě nedostatku, jak je 
uvedeno v článku 44 [nařízení Komise, 
kterým se stanoví rámcový pokyn pro 
provoz elektroenergetických přenosových 
soustav];
(e) posílení propojovací kapacity tam, kde 
je to podle posouzení přiměřenosti a cílů v 
oblasti propojení nezbytné, a posílení a 
optimalizace vnitřní sítě s cílem řešit 
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přetížení;
(f) zvýšení energetické účinnosti, rozvoj 
odezvy na straně poptávky a skladovací 
kapacity;

Or. en

Odůvodnění

Předpisy pro přiměřenost zdrojů musí inkluzivně zahrnovat veškeré tržní zásady stanovené v 
předchozích článcích, například v článku 3 nebo 16, aby se tak výsledek mohl stát základem 
pro rozhodnutí v oblasti kapacity. Proto je nutné uvést je zde všechny společně.

Pozměňovací návrh 867
Cornelia Ernst

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. Rozhodnutí zavést kapacitní 
mechanismus musí být krajní volbou. 
Rozhodnutí týkající se zavedení 
kapacitního mechanismu musí být 
založeno na regionálních posouzeních 
přiměřenosti. Tato posouzení jsou 
rozhodujícím faktorem pro zavedení 
kapacitního mechanismu. 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 zvýšení podílu energie 
z obnovitelných zdrojů, odstranění 
narušení regulačního rámce, umožnění 
tvorby cen odrážející nedostatek energie, 
rozvoj propojení, skladování energie, 
opatření na straně poptávky a energetickou 
účinnost. Při řešení obtíží s přiměřeností 
zdrojů se členské státy řídí souborem 
jasných a transparentních kritérií 
upřednostňujících nejudržitelnější 
možnosti jako příjemce kapacitních 
mechanismů po konzultacích alespoň se 
svými sousedními členskými státy, s nimiž 
jsou propojeny elektroenergetickou sítí, 
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věnovaných navrhovanému mechanismu. 
Členské státy zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 868
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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, které mají obtíže s 
přiměřeností zdrojů, zveřejní prováděcí 
plán obsahující harmonogram pro přijetí 
opatření k odstranění veškerých narušení 
regulačního rámce, která byla zjištěna. Při 
řešení obtíží přiměřenosti zdrojů členské 
státy dodrží zásady článku 3 a zváží 
zejména:
a) odstranění narušení regulačního rámce
b) odstranění stávajících cenových 
omezení
c) umožnění tvorby cen odrážející 
nedostatek energie pomocí volné tvorby 
cen
d) zvýšení propojovací kapacity
e) umožnění nenarušeného přístupu na 
trh pro všechny účastníky trhu
f) rozvoj skladování energie
g) rozvoj opatření na straně poptávky
h) investice do energetické účinnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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. Při řešení obtíží přiměřenosti zdrojů 
členské státy zváží odstranění narušení 
regulačního rámce, umožnění tvorby cen 
odrážející nedostatek energie, rozvoj 
propojení, skladování energie, opatření na 
straně poptávky a energetickou účinnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 870
Kathleen Van Brempt

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 pro přijetí opatření k 
odstranění veškerých narušení regulačního 
rámce, která byla zjištěna, a opatření pro 
řešení problematiky 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 871
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zveřejní 
harmonogram pro přijetí opatření k 

3. Členské státy zveřejní 
harmonogram pro přijetí opatření k 
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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.

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, vlastní výrobu a energetickou 
účinnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 872
Pavel Telička

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 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, vlastní výrobu, rozvoj 
propojení, skladování energie, opatření na 
straně poptávky a energetickou účinnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

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 

3. Členské státy, u nichž byly zjištěny 
obtíže s přiměřeností zdrojů, zveřejní 
prováděcí plán obsahující soudržný
harmonogram pro přijetí opatření k 
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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.

odstranění veškerých narušení regulačního 
rámce a trhu, která byla zjištěna. Při řešení 
obtíží přiměřenosti zdrojů členské státy 
dodrží článek 3 a především:

Or. en

Pozměňovací návrh 874
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) odstranění narušení regulačního 
rámce a selhání trhu, zejména překážek 
pro energetickou účinnost a používání 
energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 875
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) odstranění případných 
nadměrných dodávek kapacit na trh tak, 
že se ze sítě jako první odstraní nejvíce 
znečišťující a nejméně flexibilní zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 876
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
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Čl. 18 – odst. 3 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zvýšení propojovací kapacity, je-li 
to nezbytné, a řešení přetížení vnitřní sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 877
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) zvýšení energetické účinnosti, 
rozvoj opatření v oblasti odezvy na straně 
poptávky a skladovací kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 878
Carolina Punset

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy stanoví ukazatele pro 
podávání zpráv o účinnosti opatření 
přijatých podle odstavce 3 a v souladu s 
tím provedou přezkum případného 
zavedeného kapacitního mechanismu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité stanovit rámec, který zajistí, aby použití kapacitního mechanismu bylo krajním 
řešením. Zavedení ukazatelů a povinnost podávat zprávy o vývoji zjištěných obtíží přispěje k 
omezení rušivého účinku kapacitního mechanismu na trh.
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Pozměňovací návrh 879
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě zavedení nového 
kapacitního mechanismu musí prováděcí 
plán obsahovat též komplexní strategii 
rušení, včetně časového horizontu pro 
tento kapacitní mechanismus.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s ustanoveními souvisejícími s článkem 23 (a čl. 18 písm. a) musí mít kapacitní 
mechanismus zavedený v návaznosti na obtíže s přiměřeností zdrojů (poslední odstavec 
článku 23) dočasnou povahu a musí obsahovat časový harmonogram pro rušení.

Pozměňovací návrh 880
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy předloží Komisi k 
přezkumu prováděcí plán s 
harmonogramem pro přijetí opatření k 
odstranění veškerých narušení 
regulačního rámce, která byla zjištěna.

Or. en

Pozměňovací návrh 881
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise se do dvou měsíců od 
obdržení prováděcího plánu může 
rozhodnout, zda jsou opatření dostatečná 
k odstranění narušení regulačního rámce, 
a může požadovat, aby členské státy 
prováděcí plán odpovídajícím způsobem 
změnily.

Or. en

Pozměňovací návrh 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Členské státy sledují uplatňování 
prováděcího plánu a výsledky zveřejňují 
ve výroční zprávě.

Or. en

Pozměňovací návrh 883
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Členské státy předloží zprávu o 
sledování uplatňování prováděcího plánu 
agentuře, která k němu vydá stanovisko.

Or. en
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Pozměňovací návrh 884
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e. Agentura předloží své stanovisko 
podle odstavce 3.d Komisi. Komise 
rozhodne, zda byly reformy provedeny 
dostatečně.

Or. en

Pozměňovací návrh 885
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a

Pravidla pro kapacitní mechanismy

1. V případě problému s přiměřeností 
zjištěného evropským posouzením 
přiměřenosti zdrojů musí být členské státy 
schopny řešit zbývající obtíže, které nelze 
odstranit pomocí opatření podle čl. 18 
odst. 3 a které jsou předmětem 
ustanovení tohoto článku a pravidel pro 
státní podporu Unie.

2. Členské státy posoudí, zda může obtíže s 
přiměřeností zdrojů vyřešit kapacitní 
mechanismus v podobě strategické zálohy. 
Pouze pokud je vyřešit nemůže, mohou 
členské státy zavést jiný typ mechanismu. 
Takové mechanismy nesmějí zbytečně 
narušovat trh ani omezovat přeshraniční 
obchod. Jsou otevřeny všem výrobním 
technologiím, skladování, energetické 
účinnosti a odezvě na straně poptávky. 
Objem kapacity vyčleněné v mechanismu 
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nesmí přesáhnout objem potřebný k řešení 
obtíží. Stanovování objemu kapacity 
zajištěné v rámci kapacitního 
mechanismu schvaluje národní regulační 
orgán.

3. Pokud členský stát uplatňuje kapacitní 
mechanismus, provede jeho přezkum 
předem [dva roky po datu vstupu tohoto 
nařízení v platnost] a každý rok poté a 
stanoví, že v rámci tohoto mechanismu 
nebudou uzavřeny žádné nové smlouvy, 
pokud:

(a) evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů nezjistilo žádné obtíže v oblasti 
zdrojů; a/nebo

(b) opatření uvedená v odstavci 3 nebyla 
dostatečně provedena v souladu s 
odstavcem 3e.

4. Kapacitní mechanismy jsou dočasné.

Schvaluje je Komise na nejvýše čtyři roky. 
Jsou postupně rušeny nebo alespoň 
omezovány na základě prováděcího plánu 
podle čl. 18 odst. 3 a čl. 18 odst. 3a.

5. Výrobní kapacita je způsobilá být 
součástí kapacitního mechanismu pouze v 
případě, že

(a) její celkové emise skleníkových plynů 
na kWh vyrobené elektřiny v zařízení 
nepřekročí 350 g ekvivalentu CO2 od [OP: 
datum vstupu tohoto nařízení v platnost]; 
a

(b) je schopna zvyšovat či snižovat zátěž
na úrovni nejméně 5 % jejich kapacity za 
minutu a je schopna minimalizovat 
nezbytnou úroveň stabilního výkonu pod 
40 % elektráren využívajících kapacitní 
mechanismus.

6. Poskytovatelé kapacit musí splňovat 
normy kvality životního prostředí EU a 
výkonnost nesmí překročit přísnější 
úrovně emisí spojené s nejlepšími
dostupnými technikami a vyšší rozpětí 
úrovní energetické účinnosti souvisejících 
s nejlepšími dostupnými technikami pro 
všechny závěry týkající se nejlepších
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dostupných technik stanovených pro nové 
elektrárny, aby se mohli podílet na 
kapacitních mechanismech.

7. Aniž je dotčeno bezprostřední 
uplatňování požadavků na emisní limity 
[a flexibilitu] stanovených v odstavci 5, 
členské státy do [dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] ukončí přezkum 
stávajících kapacitních mechanismů a 
souvisejícího smluvního a 
administrativního ujednání a uvedou je do 
souladu s ustanoveními tohoto nařízení. 
Předloží Komisi podrobnou zprávu o 
výsledcích přezkumu a o přijatých 
opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Pokud nejsou kapacitní mechanismy dobře koncipovány a nemají dočasnou povahu, mohou 
významně narušovat trh. Nepoužijí se jako životně důležité pro konvenční výrobní kapacity. 
Důležité je, aby tyto mechanismy byly otevřené pro všechny účastníky trhu, včetně 
přeshraničních a aby zahrnovaly kritéria flexibility, a mohly tak účinně poskytovat kapacity 
krátce před dodávkou a s flexibilními objemy.

Pozměňovací návrh 886
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a

Pravidla pro kapacitní mechanismy

1. Členské státy posoudí, zda kapacitní 
mechanismus v podobě strategické zálohy 
může řešit obtíže s přiměřeností. Pokud 
tomu tak není, mohou členské státy zavést 
odlišné typy mechanismů. Takové 
mechanismy nesmějí zbytečně narušovat 
trh ani omezovat přeshraniční obchod. 
Jsou otevřeny všem výrobním 
technologiím, skladování, energetické 
účinnosti a odezvě na straně poptávky. 
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Objem kapacity vyčleněné v mechanismu 
nesmí přesáhnout objem potřebný k řešení 
obtíží. Parametry určující objem kapacity 
zajištěné v rámci kapacitního 
mechanismu schvaluje národní regulační 
orgán.

2. Pokud členský stát uplatňuje kapacitní 
mechanismus, provede jeho přezkum 
předem [dva roky po datu vstupu tohoto 
nařízení v platnost] a každý rok poté a 
stanoví, že v rámci tohoto mechanismu 
nebudou uzavřeny žádné nové smlouvy, 
pokud: (a) evropské posouzení 
přiměřenosti zdrojů nezjistilo žádné obtíže 
v oblasti zdrojů; a/nebo (b) opatření 
uvedená v odstavci 3 nebyla dostatečně 
provedena.

3. Kapacitní mechanismy jsou dočasné. 
Schvaluje je Komise na nejvýše čtyři roky. 
Jsou postupně rušeny nebo alespoň 
omezovány na základě prováděcího plánu 
podle čl. 18 odst. 3.

Výrobní kapacita je způsobilá být součástí 
kapacitního mechanismu pouze v případě, 
že:

(a) její celkové emise skleníkových plynů 
na kWh vyrobené elektřiny v zařízení 
nepřekročí 350 g ekvivalentu CO2 od [OP: 
datum vstupu tohoto nařízení v platnost]; 
a

(b) je schopna zvyšovat či snižovat zátěž 
na úrovni nejméně 5 % jejich kapacity za 
minutu.

4. Poskytovatelé kapacit musí pro účast v 
kapacitních mechanismech splňovat 
normy kvality životního prostředí EU a 
nejlepší dostupné techniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 887
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
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Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů zahrnuje celkovou přiměřenost 
elektrizační soustavy z hlediska 
stávajících dodávek elektřiny a 
předpokládané poptávky po ní, a to na 
období deseti let od data posouzení pro 
jednotlivé roky.

1. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů hodnotí přiměřenost zdrojů v 
Evropské unii. Posouzení by se mělo 
zakládat na úrovních přiměřenosti 
členských států a předpokládat nabídkové 
zóny na regionální úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 888
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů zahrnuje celkovou přiměřenost 
elektrizační soustavy z hlediska stávajících 
dodávek elektřiny a předpokládané 
poptávky po ní, a to na období deseti let od 
data posouzení pro jednotlivé roky.

1. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů zahrnuje celkovou přiměřenost 
elektrizační soustavy z hlediska stávajících 
dodávek elektřiny a předpokládané 
poptávky po ní v Unii, v příslušných 
členských státech tvořících region, a pro 
každý členský stát jeden rok, pět a deset let 
před datem tohoto posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 889
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů zahrnuje celkovou přiměřenost 
elektrizační soustavy z hlediska stávajících 
dodávek elektřiny a předpokládané 

1. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů zahrnuje celkovou přiměřenost 
elektrizační soustavy z hlediska stávajících 
dodávek elektřiny a předpokládané 
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poptávky po ní, a to na období deseti let od 
data posouzení pro jednotlivé roky.

poptávky po ní s ohledem na dostupnost 
primárních zdrojů, a to na období deseti 
let od data posouzení pro jednotlivé roky.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k zavedení nového termínu „posouzení přiměřenosti zdrojů“ je nezbytné definovat 
vztah nové míry přiměřenosti výroby vůči primárním zdrojům. Chybně formulované 
požadavky na dostupnost primárních zdrojů mohou ovlivnit konečnou metodiku a rozsah 
navrhovaných opatření v oblasti systému a přiměřenosti zdrojů.

Pozměňovací návrh 890
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů zahrnuje celkovou přiměřenost 
elektrizační soustavy z hlediska stávajících 
dodávek elektřiny a předpokládané 
poptávky po ní, a to na období deseti let od 
data posouzení pro jednotlivé roky.

1. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů zahrnuje celkovou přiměřenost 
elektrizační soustavy z hlediska stávajících 
dodávek elektřiny a předpokládané 
poptávky po ní s ohledem na dostupnost 
primárních zdrojů, a to na období deseti 
let od data posouzení pro jednotlivé roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 891
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů zahrnuje celkovou přiměřenost 
elektrizační soustavy z hlediska stávajících 
dodávek elektřiny a předpokládané 
poptávky po ní, a to na období deseti let od 
data posouzení pro jednotlivé roky.

1. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů a regionální posouzení 
přiměřenosti zdrojů zahrnuje celkovou 
přiměřenost elektrizační soustavy z 
hlediska stávajících dodávek elektřiny a 
předpokládané poptávky po ní, a to na 
období deseti let od data posouzení pro 
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jednotlivé roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů zahrnuje celkovou přiměřenost 
elektrizační soustavy z hlediska 
stávajících dodávek elektřiny a 
předpokládané poptávky po ní, a to na 
období deseti let od data posouzení pro 
jednotlivé roky.

1. Evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů určí obtíže v oblasti přiměřeností 
zdrojů v Unii, v rámci příslušných 
členských států v regionu, v němž je 
provozována soustava, a případně pro 
každý členský stát až po každou 
nabídkovou zónu.

Or. en

Pozměňovací návrh 893
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatelé přenosových soustav 
poskytnou síti ENTSO pro elektřinu 
každoročně údaje, které potřebuje pro 
provedení evropského posouzení 
přiměřenosti zdrojů. Síť ENTSO pro 
elektřinu provede každoročně toto 
posouzení.

3. Provozovatelé přenosových soustav 
poskytnou síti ENTSO pro elektřinu 
každoročně údaje, které potřebuje pro 
provedení evropského posouzení 
přiměřenosti zdrojů. Síť ENTSO pro 
elektřinu provede každoročně toto 
posouzení. Účastníci trhu poskytují na 
základě svých možností a dostupnosti 
údajů provozovatelům přenosových 
soustav údaje týkající se předpokládaného 
budoucího využití výrobních zdrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 894
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatelé přenosových soustav 
poskytnou síti ENTSO pro elektřinu 
každoročně údaje, které potřebuje pro 
provedení evropského posouzení 
přiměřenosti zdrojů. Síť ENTSO pro 
elektřinu provede každoročně toto 
posouzení.

3. Provozovatelé přenosových soustav 
poskytnou síti ENTSO pro elektřinu 
každoročně údaje, které potřebuje pro 
provedení evropského posouzení 
přiměřenosti zdrojů. Síť ENTSO pro 
elektřinu provede každoročně toto 
posouzení. Účastníci trhu poskytují na 
základě svých možností a dostupnosti 
údajů provozovatelům přenosových 
soustav údaje týkající se předpokládaného 
budoucího využití výrobních zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Commission´s proposal sets obligation for TSO to provide necessary data to ENTSO-E for 
evaluation of resource adequacy on EU level. It is necessary to clearly set roles and 
responsibilities of all subjects influenced by providing such data and fact that according to 
article 18 para 1 Member Stat shall monitor resource adequacy within their territory based 
on the European resource adequacy assessment. Commission´s proposal sets obligation to 
TSO to provide necessary data, however it doesn’t establish obligation for generation sources 
(and market participants concerned in regulation of electricity system) to provide these data 
to TSO.

Pozměňovací návrh 895
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatelé přenosových soustav 
poskytnou síti ENTSO pro elektřinu 
každoročně údaje, které potřebuje pro 
provedení evropského posouzení 
přiměřenosti zdrojů. Síť ENTSO pro 
elektřinu provede každoročně toto 

3. Provozovatelé přenosových soustav 
poskytnou síti ENTSO pro elektřinu 
každoročně údaje, které potřebuje pro 
provedení evropského posouzení 
přiměřenosti zdrojů.
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posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Podle vnitrostátních právních 
předpisů provozovatelé přenosových 
soustav mají právo požadovat od výrobců, 
provozovatelů distribučních sítí a jiných 
účastníků trhu příslušné údaje, které 
neobsahují citlivé obchodní informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 897
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Provozovatelé přenosových soustav 
mají právo požadovat od výrobců a jiných 
účastníků trhu příslušné údaje, které 
neobsahují obchodně citlivé informace a 
které ještě nejsou příslušným 
provozovatelem distribuční sítě 
shromažďovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 898
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
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Čl. 19 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 899
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) bylo založeno na vhodných 
scénářích, které jsou v souladu s úkoly a 
cíli dohodnutými v politickém rámci pro 
klima a energetiku na období 2020 až 
2030, jakož i s cíli dekarbonizace do roku 
2050 a s Pařížskou dohodou.

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) bylo založeno na vhodných 
scénářích, které jsou v souladu s úkoly a 
cíli dohodnutými v politickém rámci pro 
klima a energetiku na období 2020 až 
2030, jakož i s cíli dekarbonizace do roku 
2050 a s Pařížskou dohodou;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s pozměňovacím návrhem k čl. 18 odst. 3.

Pozměňovací návrh 901
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 
elektřiny a odpovídající úrovně citlivosti 
velkoobchodních cen a vývoje cen uhlíku a 
příslušným způsobem bralo v úvahu 
příspěvek všech zdrojů a jejich potenciálu 
k technologickému pokroku, tj. 
prostřednictvím monitorování flexibility 
dostupné v systému, včetně existující a 
případné flexibility z výroby, poptávky, 
propojení a skladování;

Or. en

Pozměňovací návrh 902
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 

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

cílů energetické účinnosti, opatření k 
dosažení cílů propojení elektřiny a 
odpovídající úrovně citlivosti 
velkoobchodních cen a vývoje cen uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 nebo vybudování nových, a 
opatření k dosažení cílů energetické 
účinnosti a propojení a odpovídající 
úrovně citlivosti velkoobchodních cen a 
vývoje cen uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 904
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 
vnitrostátních 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;
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Or. en

Pozměňovací návrh 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 a jejich potenciálu pro 
technologický pokrok, včetně stávající a 
budoucí výroby, skladování energie, 
odezvy na straně poptávky a možností 
dovozu a vývozu a jejich přispění k 
flexibilnímu provozu soustavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 906
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 a jejich potenciálu pro 
technologický pokrok, včetně stávající a 
budoucí výroby, skladování energie, 
odezvy na straně poptávky a možností 
dovozu a vývozu a jejich přispění k 
flexibilnímu provozu soustavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 907
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, odvětvové 
integrace, odezvy na straně poptávky a 
možností dovozu a vývozu a jejich přispění 
k flexibilnímu provozu soustavy;

Or. de

Odůvodnění

Vložení odvětvové integrace do nařízení slouží k tomu, aby byla zaručena stabilita a rovné 
podmínky pro všechny tržní zdroje v zájmu dosažení cílů vnitřního trhu s energií Unie.

Pozměňovací návrh 908
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) zahrnovalo scénáře bez stávajících 
nebo plánovaných kapacitních 
mechanismů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 909
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. h – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- „stupeň spolehlivé kapacity 
potřebný k zajištění přiměřenosti“

Or. en

Pozměňovací návrh 910
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Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 o selhání trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 911
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ia) Respektování skutečného rozvoje 
sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 912
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ia) Respektování skutečného rozvoje 
sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 913
Jaromír Kohlíček



PE609.625v01-00 82/184 AM\1133367CS.docx

CS

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ia) Respektování skutečného rozvoje 
sítě.

Or. en

Odůvodnění

) We propose to add letter (i a ) Respecting real network development. Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply. In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy. Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Pozměňovací návrh 914
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do [OP: šesti měsíců po vstupu 
tohoto nařízení v platnost] předloží síť 
ENTSO pro elektřinu agentuře návrh 
metodiky pro výpočet:

5. Do [OP: šesti měsíců po vstupu 
tohoto nařízení v platnost] zveřejní a 
předloží síť ENTSO pro elektřinu agentuře 
návrh metodiky pro výpočet:

Or. en

Pozměňovací návrh 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – písm. a
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnoty nepokrytého zatížení; (a) hodnoty nepokrytého zatížení.
Metodika pro výpočet hodnoty 
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nepokrytého zatížení umožní členským 
státům zohlednit místní ekonomické 
podmínky;

Or. pl

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je umožnit členským státům, aby zohlednily vlastní specifické 
podmínky a vyhnuly se diskriminaci mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 916
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnoty nepokrytého zatížení; (a) hodnoty nepokrytého zatížení. 
Metodika pro výpočet hodnoty 
nepokrytého zatížení umožní členským 
státům zohlednit místní ekonomické 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 917
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnoty nepokrytého zatížení; (a) hodnoty nepokrytého zatížení. 
Metodika pro výpočet hodnoty 
nepokrytého zatížení umožní členským 
státům zohlednit místní ekonomické 
podmínky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 918
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnoty nepokrytého zatížení; (a) hodnoty nepokrytého zatížení. 
Metodika pro výpočet hodnoty 
nepokrytého zatížení umožní členským 
státům zohlednit místní ekonomické 
podmínky;

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrhovaných změn je zmírnit tyto ekonomické rozdíly mezi členskými státy a zabránit 
diskriminaci zákazníků jakéhokoli členského státu.

Pozměňovací návrh 919
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnoty nepokrytého zatížení; (a) hodnoty nepokrytého zatížení
zohledňující úroveň propojení každého 
členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 920
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) normy spolehlivosti vyjádřené jako 
„EENS“ a „LOLE“.

(c) normy spolehlivosti vyjádřené jako 
„EENS“ a „LOLE“. Členské státy stanoví 
cílovou hodnotu pro normu spolehlivosti v 
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souladu s metodikou přiměřenosti EU, 
kterou vyvinula síť ENTSO PRO 
ELEKTŘINU.

Or. en

Pozměňovací návrh 921
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – písm. c – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) (d) technické podmínky výroby a 
provozování soustavy, včetně parametrů 
typu zařízení, harmonogramů údržby, 
výpadků elektrárny a sítě a škrticí faktory 
pro veškerá výrobní zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – písm. c a (nové)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) Technické podmínky výrobců a 
provozovatelů sítě s přihlédnutím k 
parametrům specifickým pro dotčenou 
výrobní jednotku, zachování lhůt, 
specifické vlastnosti výrobních jednotek, 
zastavení přenosu a faktory snižující 
hodnotu pro všechny výrobní jednotky;

Or. pl
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Odůvodnění

Síť ENTSO pro elektřinu by měla vypracovat metodiku pro výpočet dopadu faktorů snižujících 
hodnotu pro všechny výrobní jednotky tak, aby evropské posouzení přiměřenosti mohlo 
zohlednit skutečnou kapacitu výrobních jednotek pro dodávání výkonu do systému.

Pozměňovací návrh 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) technické podmínky výroby a 
provozování soustavy, včetně parametrů 
typu zařízení, harmonogramů údržby, 
výpadků elektrárny a sítě a škrtící faktory 
pro veškerá výrobní zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Síť ENTSO pro elektřinu by měla připravit jednotný způsob výpočtu škrtících faktorů pro 
všechna výrobní zařízení tak, aby evropské posouzení přiměřenosti zdrojů mohlo zohlednit 
skutečný příspěvek všech zdrojů.

Pozměňovací návrh 924
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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 zúčastněných subjektů s agenturou a 
podléhají schválení v souladu s postupem 
stanoveným v článku 22.
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Or. en

Pozměňovací návrh 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

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 příslušných subjektů s agenturou a 
podléhají schválení v souladu s postupem 
stanoveným v článku 22.

Or. en

Odůvodnění

Evropské posouzení přiměřenosti zdrojů musí být naprosto transparentní, včetně základních 
scénářů a předpokladů, které musí být náležitě přezkoumány zúčastněnými subjekty.

Pozměňovací návrh 926
Cornelia Ernst

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 příslušných subjektů s agenturou a 
podléhají schválení v souladu s postupem 
stanoveným v článku 22.

Or. en
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Pozměňovací návrh 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

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 s 
agenturou a podléhají schválení v souladu s 
postupem stanoveným v článku 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 928
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

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 
jsou předmětem předchozích konzultací s 
agenturou a podléhají schválení v souladu s 
postupem stanoveným v článku 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 929
Patrizia Toia

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

6. Návrhy uvedené v odstavcích 2 a 5 
jsou předmětem předchozích konzultací s 
agenturou a podléhají schválení v souladu s 
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jsou předmětem předchozích konzultací s 
agenturou a podléhají schválení v souladu s 
postupem stanoveným v článku 22.

postupem stanoveným v článku 22.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy stanoví odhad a návrh ukazatelů podle odstavce 5 v souladu s metodikou 
přiměřenosti EU, kterou vypracovala síť ENTSO pro elektřinu.

Pozměňovací návrh 930
Massimiliano Salini

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 metodiky uvedené v 
odstavcích 2, 4 a 5 a výsledky evropského 
posouzení přiměřenosti zdrojů uvedené v 
odstavci 3 jsou předmětem předchozích 
konzultací zúčastněných subjektů s 
agenturou a podléhají schválení v souladu s 
postupem stanoveným v článku 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 931
Flavio Zanonato

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a

Kapacitní mechanismy

1) Pro řešení zbývajících obtíží, které 
nelze odstranit pomocí opatření podle 
čl. 18 odst. 3, mohou členské státy zavést 
jako krajní opatření kapacitní 
mechanismy, které jsou předmětem 
ustanovení tohoto článku a pravidel pro 
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státní podporu Unie. Objem kapacity 
vyčleněné v mechanismu nesmí 
přesáhnout objem nezbytně potřebný k 
řešení zjištěných obtíží. Parametry 
určující objem kapacity zajištěné v rámci 
kapacitního mechanismu schvaluje 
národní regulační orgán.

2) Kapacitní mechanismy nesmějí 
zbytečně narušovat trh ani omezovat 
přeshraniční obchod. Jsou otevřeny všem 
výrobním technologiím, skladování 
energie a odezvě na straně poptávky.

3) Před zavedením kapacitních 
mechanismů podle odstavce 2 provedou 
členské státy komplexní studii o jejich 
možných dopadech na sousední členské 
státy alespoň prostřednictvím konzultace 
se svými sousedními členskými státy, s 
nimiž jsou propojeny elektroenergetickou 
sítí, a se zúčastněnými subjekty těchto 
členských států.

4) Členské státy posoudí, zda kapacitní 
mechanismus v podobě strategické zálohy 
může vyřešit jejich obtíže s přiměřeností 
zdrojů zjištěné při evropském posouzení 
přiměřenosti zdrojů. Je-li tomu tak, 
členské státy zavedou strategickou zálohu. 
Pouze pokud je vyřešit nemůže, mohou 
členské státy zavést jiný kapacitní 
mechanismus než strategickou zálohu.

5) Členské státy nezavedou kapacitní 
mechanismy v případě, že:

(a) evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů nezjistilo žádné obtíže v oblasti 
zdrojů; nebo

(b) podrobný prováděcí plán uvedený v čl.
18 odst. 3 není předmětem kladného 
rozhodnutí Komise, jak uvádí čl. 18 odst. 
3b.

6) Pokud členský stát uplatňuje kapacitní 
mechanismus, provede jeho přezkum a 
stanoví, že v rámci tohoto mechanismu 
nebudou uzavřeny žádné nové smlouvy, 
pokud:

(a) evropské posouzení přiměřenosti 
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zdrojů nezjistilo žádné obtíže v oblasti 
zdrojů; a/nebo

(b) opatření uvedená v čl. 18 odst. 3 byla 
dostatečně provedena v souladu s čl. 18 
odst. 3e.

7) Kapacitní mechanismy jsou dočasné. 
Schvaluje je Komise na nejvýše pět let.
Jsou postupně rušeny nebo alespoň 
omezovány na základě prováděcího plánu 
podle čl. 18 odst. 3.

8) S výjimkou strategických záloh se 
výrobní kapacita s emisemi 450 g 
CO2/kWh nebo vyššími neúčastní 
kapacitních mechanismů po (datu vstupu 
tohoto nařízení v platnost).

Or. en

Pozměňovací návrh 932
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a

Kapacitní mechanismy

1) Pro řešení zbývajících obtíží, které 
nelze odstranit pomocí opatření podle čl. 
18 odst. 3, mohou členské státy zavést jako 
krajní opatření kapacitní mechanismy, 
které jsou předmětem ustanovení tohoto 
článku a pravidel pro státní podporu 
Unie. Objem kapacity vyčleněné v 
mechanismu nesmí přesáhnout objem 
nezbytně potřebný k řešení zjištěných 
obtíží. Parametry určující objem kapacity 
zajištěné v rámci kapacitního 
mechanismu schvaluje národní regulační 
orgán.

2) Kapacitní mechanismy nesmějí 
zbytečně narušovat trh ani omezovat 
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přeshraniční obchod. Jsou otevřeny všem 
výrobním technologiím, skladování 
energie a odezvě na straně poptávky.

3) Před zavedením kapacitních 
mechanismů podle odstavce 2 provede 
členský stát komplexní studii o jejich 
možných dopadech na sousední členské 
státy alespoň prostřednictvím konzultace 
se svými sousedními členskými státy, s 
nimiž je propojen elektroenergetickou sítí, 
a se zúčastněnými subjekty těchto 
členských států.

4) Členské státy posoudí, zda kapacitní 
mechanismus v podobě strategické zálohy 
může vyřešit jejich obtíže s přiměřeností 
zdrojů zjištěné při evropském posouzení 
přiměřenosti zdrojů. Je-li tomu tak, 
členské státy zavedou strategickou zálohu. 
Pouze pokud je vyřešit nemůže, mohou 
členské státy zavést jiný kapacitní 
mechanismus než strategickou zálohu.

5) Členské státy nezavedou kapacitní 
mechanismy v případě, že:

(a) evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů nezjistilo žádné obtíže v oblasti 
zdrojů; nebo

(b) podrobný prováděcí plán uvedený v čl. 
18 odst. 3 není předmětem kladného 
rozhodnutí Komise.

6) Pokud členský stát uplatňuje kapacitní 
mechanismus, provede jeho přezkum a 
stanoví, že v rámci tohoto mechanismu 
nebudou uzavřeny žádné nové smlouvy, 
pokud:

(a) evropské posouzení přiměřenosti 
zdrojů nezjistilo žádné obtíže v oblasti 
zdrojů; a/nebo

(b) opatření uvedená v čl. 18 odst. 3 byla 
dostatečně provedena.

7) Kapacitní mechanismy jsou dočasné. 
Schvaluje je Komise na nejvýše pět let. 
Jsou postupně rušeny nebo alespoň 
omezovány na základě prováděcího plánu 
podle čl. 18 odst. 3.
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8) S výjimkou strategických záloh se 
výrobní kapacita s emisemi 550 g 
CO2/kWh nebo vyššími neúčastní 
kapacitních mechanismů [datu vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 933
Carolina Punset

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 transparentním 
způsobem stanoví nutnou úroveň 
bezpečnosti dodávek. Měla by být 
provedena důkladná analýza nákladů a 
přínosů s cílem zdůvodnit nutnost 
dosáhnout určité úrovně bezpečnosti 
dodávek a zdůvodnit i potřebu přijmout 
kapacitní mechanismy za účelem dosažení 
této nutné úrovně.

Or. en

Odůvodnění

Nutná míra bezpečnosti dodávek by měla být stanovena s přihlédnutím k hodnotě, kterou 
spotřebitelé přikládají elektřině (hodnota nepokrytého zatížení), a to spárováním mezi 
přírůstkovými náklady na zajištění spotřebitelů před výpadky proudu a náklady přírůstkových 
výpadků pro spotřebitele. Ve vztahu k dosažení této nutné míry a vzhledem k tomu, že 
kapacitní mechanismy odměňování poškozují trh, měly by být přijímány pouze po ověření 
jejich technické nezbytnosti a jejich ekonomické účinnosti poté, co byly posouzeny jiné 
alternativní možnosti.

Pozměňovací návrh 934
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
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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 transparentním 
způsobem stanoví jimi požadovanou 
úroveň bezpečnosti dodávek. V případě 
přeshraničních nabídkových zón musí tyto 
normy spolehlivosti společně stanovit 
příslušné orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 935
Cornelia Ernst

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 transparentním a 
objektivním způsobem stanoví úroveň 
bezpečnosti dodávek, kterou považují za 
nezbytnou. Norma spolehlivosti se stanoví 
na technicky proveditelné a nákladově 
efektivní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Je možné, že by členský stát ve snaze odůvodnit používání kapacitního mechanismu mohl 
stanovit zbytečně vysokou a neproveditelnou normu spolehlivosti, která by ke splnění 
vyžadovala použití takového kapacitního mechanismu. V zájmu řádně fungujících trhů a 
minimalizace spotřebitelských nákladů na elektřinu by norma spolehlivosti měla být 
stanovena na technicky proveditelné a nákladově efektivní úrovni.

Pozměňovací návrh 936
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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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 transparentním 
způsobem stanoví nezbytnou úroveň 
bezpečnosti dodávek. Tato norma 
spolehlivosti by měla být stanovena na 
technicky proveditelné a nákladově 
efektivní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

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 transparentním 
způsobem určí nezbytnou úroveň 
bezpečnosti dodávek.

Or. en

Odůvodnění

Při zjišťování nezbytné míry bezpečnosti dodávek členské státy zváží potenciálně negativní 
dopady výroby elektrické energie na životní prostředí a potřebu vyhnout se dotacím, které 
škodí životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1
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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 transparentním 
způsobem stanoví vyžadovanou úroveň 
bezpečnosti dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 939
Françoise Grossetête

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. Členské státy se řídí normou 
spolehlivosti, která transparentním 
způsobem stanoví jimi požadovanou 
úroveň bezpečnosti dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 940
Pavel Telička

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. Členské státy se řídí normou 
spolehlivosti, která transparentním 
způsobem stanoví jimi požadovanou 
úroveň bezpečnosti dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 941
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Dario Tamburrano, David Borrelli

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 vytvářením nadbytečné kapacity.

Or. en

Odůvodnění

Při zjišťování nezbytné míry bezpečnosti dodávek členské státy zváží potenciálně negativní 
dopady výroby elektrické energie na životní prostředí a potřebu vyhnout se dotacím, které 
škodí životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 942
Cornelia Ernst

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 vývoj poptávky po elektřině, 
zásady nezbytnosti a proporcionality a 
potřebu vyhnout se dotacím, které jsou 
škodlivé pro životní prostředí a 
ekonomiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 943
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 944
Evžen Tošenovský

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 
národní regulační orgán, členský stát nebo 
orgán určený členským státem na základě 
metodiky uvedené v čl. 19 odst. 5

Or. en

Pozměňovací návrh 945
Ashley Fox

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 
národní regulační orgán na základě 
schválené metodiky, například metodiky
uvedené v čl. 19 odst. 5.

Or. en



AM\1133367CS.docx 99/184 PE609.625v01-00

CS

Pozměňovací návrh 946
Jaromír Kohlíček

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 
členský stát nebo orgán určený členským 
státem na základě metodiky uvedené v čl. 
19 odst. 5.

Or. en

Odůvodnění

Dáváme přednost stanovení normy spolehlivosti přímo členským státem nebo nepřímo 
orgánem určený členským státem.

Pozměňovací návrh 947
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Norma spolehlivosti se vypočítá na 
základě hodnoty nepokrytého zatížení a
nákladů na nové zařízení ve stanoveném 
časovém rámci.

3. Norma spolehlivosti se vypočítá na 
základě nákladů na nové zařízení ve 
stanoveném časovém rámci.

Or. en

Pozměňovací návrh 948
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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4. Parametry určující objem kapacity 
zajištěné v rámci kapacitního mechanismu 
schvaluje vnitrostátní regulační orgán.

4. Parametry určující objem kapacity 
zajištěné v rámci kapacitního mechanismu 
schvaluje příslušný orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Je-li to technicky možné, 
mechanismy kapacity jsou otevřeny přímé 
přeshraniční účasti jiných členských států
za předpokladu, že mezi těmito členskými 
státy a nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje přímé propojení sítí. 
V tomto případě je přímá přeshraniční 
účast otevřena poskytovatelům kapacity 
nacházejícím se v těchto členských 
státech, a pokud to není možné, propojení 
s členským státem pomocí zavedení 
mechanismu kapacity.

Or. fr

Pozměňovací návrh 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé přeshraniční 
účasti, při níž se kapacity nacházejí v 
jiném členském státě za předpokladu, že s
uvedeným členským státem existuje 
propojení sítí, nebo propojovací vedení 
mohou být certifikována v kapacitním 
mechanismu a odměňována za účast při 
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omezeních uvedených v odstavci 2 a 2a.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost stanovit pravidla přeshraniční účasti ve svém kapacitním 
mechanismu s nezbytnou mírou flexibility.

Pozměňovací návrh 951
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé přeshraniční 
účasti, při níž kapacity nacházející se v 
jiném členském státě nebo propojovací 
vedení mohou být certifikována v 
kapacitním mechanismu a odměňována 
za účast, při omezeních uvedených v 
odstavci 2 a 2a.

Or. en

Pozměňovací návrh 952
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé přeshraniční 
účasti, při níž kapacity nacházející se v 
jiném členském státě nebo propojovací 
vedení mohou být certifikována v 
kapacitním mechanismu a odměňována 
za účast při omezeních uvedených v 
odstavci 2 a 2a.
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Or. en

Pozměňovací návrh 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě do té míry, do níž 
může být kapacita umístěná v jiném 
členském státě certifikována v rámci 
dotčeného kapacitního mechanismu s 
přihlédnutím k omezením stanoveným v 
odstavci 2 a 2a.

Or. pl

Odůvodnění

Členské státy by měly být schopny specifikovat pravidla účasti přeshraniční kapacity v 
kapacitních mechanismech při zachování určité flexibility při uplatňování přijatých kritérií.

Pozměňovací návrh 954
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Veškeré kapacitní mechanismy jiné 
než strategické zálohy jsou otevřeny přímé 
účasti poskytovatelů kapacity 
nacházejících se v jiném členském státě za 
předpokladu, že mezi uvedeným členským 
státem a nabídkovou zónou využívající 
tento mechanismus existuje propojení sítí.

Or. en
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Odůvodnění

Pro strategické zálohy by neměla platit žádná výjimka.

Pozměňovací návrh 955
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje fyzické propojení 
sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 956
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Kapacitní mechanismy a
strategické zálohy jsou otevřeny přímé 
účasti poskytovatelů kapacity 
nacházejících se v jiném členském státě za 
předpokladu, že mezi uvedeným členským 
státem a nabídkovou zónou využívající 
tento mechanismus existuje propojení sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 957
András Gyürk, György Hölvényi
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy mohou být otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 958
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Mechanismy jsou otevřeny přímé 
účasti poskytovatelů kapacity 
nacházejících se v jiném členském státě za 
předpokladu, že mezi uvedeným členským 
státem a nabídkovou zónou využívající 
tento mechanismus existuje propojení sítí.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise v čl. 21 odst. 1 vylučuje přeshraniční účast v kapacitním mechanismu pro 
strategickou zálohu. Tato výjimka není nikde v návrhu zdůvodněna a podle našeho názoru 
není pro takovou výjimku ani žádný teoretický důvod. Strategická záloha je standardní forma 
kapacitního mechanismu, pokud přeshraniční účast může přinést vyšší účinnost. Toto téma je 
důležité s ohledem na strategickou zálohu a představuje novou možnost, jak účinně sdílet 
přebytek z přiměřenosti výroby sousedních zemí.

Pozměňovací návrh 959
Evžen Tošenovský
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Mechanismy jsou otevřeny přímé 
účasti poskytovatelů kapacity 
nacházejících se v jiném členském státě za 
předpokladu, že mezi uvedeným členským 
státem a nabídkovou zónou využívající 
tento mechanismus existuje propojení sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 960
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Mechanismy jsou otevřeny přímé 
účasti poskytovatelů kapacity 
nacházejících se v jiném členském státě za 
předpokladu, že mezi uvedeným členským 
státem a nabídkovou zónou využívající 
tento mechanismus existuje propojení sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 961
Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 

1. Kapacitní mechanismy jsou 
otevřeny přímé účasti poskytovatelů 
kapacity nacházejících se v jiném členském 
státě za předpokladu, že mezi uvedeným 
členským státem a nabídkovou zónou 



PE609.625v01-00 106/184 AM\1133367CS.docx

CS

nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

využívající tento mechanismus existuje 
propojení sítí.

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční účast by se měla vztahovat na všechny typy mechanismů, jejichž cílem je zajistit 
bezpečnost dodávek, včetně strategických záloh.

Pozměňovací návrh 962
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že 
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Kapacitní mechanismy jsou 
otevřeny přímé účasti poskytovatelů 
kapacity nacházejících se v jiném členském 
státě za předpokladu, že mezi uvedeným 
členským státem a nabídkovou zónou 
využívající tento mechanismus existuje 
propojení sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 963
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismy jiné než strategické 
zálohy jsou otevřeny přímé účasti 
poskytovatelů kapacity nacházejících se v 
jiném členském státě za předpokladu, že
mezi uvedeným členským státem a 
nabídkovou zónou využívající tento 
mechanismus existuje propojení sítí.

1. Mechanismy jsou otevřeny přímé 
přeshraniční účasti poskytovatelů kapacity 
nacházejících se v jiném členském státě v 
souladu s mírou propojení mezi uvedeným 
členským státem a nabídkovou zónou 
využívající tento mechanismus.

Or. en
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Pozměňovací návrh 964
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se 
zahraniční výrobní kapacita, která je 
schopna poskytnout odpovídající technický 
výkon pro domácí kapacity, měla možnost 
účastnit se stejného procesu hospodářské 
soutěže jako domácí kapacita.

2. Členské státy zajistí, aby se 
způsobilá zahraniční výrobní kapacita, 
která je schopna poskytnout odpovídající 
příspěvek k jejich systému přiměřenosti 
jako domácí kapacity, měla možnost 
účastnit se stejného procesu hospodářské 
soutěže jako domácí kapacita.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost stanovit pravidla přeshraniční účasti ve svém kapacitním 
mechanismu s nezbytnou mírou flexibility.

Pozměňovací návrh 965
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se 
zahraniční výrobní kapacita, která je 
schopna poskytnout odpovídající technický 
výkon pro domácí kapacity, měla možnost 
účastnit se stejného procesu hospodářské 
soutěže jako domácí kapacita.

2. Členské státy zajistí, aby se 
způsobilá zahraniční výrobní kapacita, 
která je schopna poskytnout odpovídající 
příspěvek k jejich systému přiměřenosti 
jako domácí kapacity, měla možnost 
účastnit se stejného procesu hospodářské 
soutěže jako domácí kapacita.

Or. en

Pozměňovací návrh 966
András Gyürk, György Hölvényi
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se 
zahraniční výrobní kapacita, která je 
schopna poskytnout odpovídající technický 
výkon pro domácí kapacity, měla možnost 
účastnit se stejného procesu hospodářské 
soutěže jako domácí kapacita.

2. Členské státy mohou zajistit, aby se 
způsobilá zahraniční výrobní kapacita, 
která je schopna poskytnout odpovídající 
příspěvek k jejich systému přiměřenosti 
jako domácí kapacity, měla možnost 
účastnit se stejného procesu hospodářské 
soutěže jako domácí kapacita.

Or. en

Odůvodnění

Povinná otevřenost vůči zahraniční kapacitě by mohla kolidovat s cíli domácí energetické 
politiky. Pobídky pro budování nových domácích elektráren mohou dramaticky poklesnout.

Pozměňovací návrh 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se 
zahraniční výrobní kapacita, která je 
schopna poskytnout odpovídající technický 
výkon pro domácí kapacity, měla možnost 
účastnit se stejného procesu hospodářské 
soutěže jako domácí kapacita.

2. Členské státy zajistí, aby se 
autorizovaná zahraniční výrobní kapacita, 
která je schopna poskytnout odpovídající 
příspěvek do systému pro domácí kapacity, 
měla možnost účastnit se stejného procesu 
hospodářské soutěže jako domácí kapacita.

Or. pl

Odůvodnění

Členské státy by měly být schopny specifikovat pravidla účasti přeshraniční kapacity v 
kapacitních mechanismech při zachování určité flexibility při uplatňování přijatých kritérií.

Pozměňovací návrh 968
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se 
zahraniční výrobní kapacita, která je 
schopna poskytnout odpovídající technický 
výkon pro domácí kapacity, měla možnost 
účastnit se stejného procesu hospodářské 
soutěže jako domácí kapacita.

2. Členské státy zajistí, aby se 
způsobilá zahraniční výrobní kapacita, 
která je schopna poskytnout odpovídající 
technický výkon pro domácí kapacity, 
měla možnost účastnit se stejného procesu 
hospodářské soutěže jako domácí kapacita.

Or. fr

Pozměňovací návrh 969
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členský stát uplatňující 
mechanismus může omezit přímou 
přeshraniční účast pouze na:

(a) nabídkové zóny s přímým propojením 
sítí mezi touto nabídkovou zónou a 
nabídkovou zónou uplatňující 
mechanismus;

(b) nabídkové zóny, které neuplatňují 
strategickou zálohu;

(c) poskytovatele kapacity, kteří se již 
neúčastní jiného kapacitního 
mechanismu ve stejném období dodávky.

Ve zvláštních případech, kde se tato 
omezení uplatní, však členské státy ve 
svých kapacitních požadavcích zohlední 
příspěvek ke svému systému přiměřenosti 
těchto způsobilých kapacit.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být oprávněny omezit přeshraniční účast poskytovatelů kapacit z 
nabídkové zóny, která uplatňuje strategickou zálohu. 
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Pozměňovací návrh 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členský stát uplatňující kapacitní 
mechanismus může omezit přímou účast 
přeshraniční kapacity:

(a) pouze na ty cenové zóny, které jsou 
přímo spojeny s cenovou zónou, v níž se 
uplatňuje kapacitní mechanismus;

(b) pouze na ty cenové zóny, které 
neuplatňují mechanismus strategické 
zálohy;

(c) pouze na ty poskytovatele kapacity, 
kteří se ve stejném období dodávek 
neúčastní žádného jiného kapacitního 
mechanismu.

Ve zvláštních případech, v nichž se 
uplatní výše uvedená omezení, členské 
státy zohlední příspěvek k přiměřenosti 
výrobních kapacit, které by se mohly 
účastnit, pokud by nebyla uplatněna 
omezení.

Or. pl

Odůvodnění

Členské státy by měly být schopny specifikovat pravidla účasti přeshraniční kapacity v 
kapacitních mechanismech při zachování určité flexibility při uplatňování přijatých kritérií.

Pozměňovací návrh 971
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2a. Členský stát uplatňující 
mechanismus může omezit přímou 
přeshraniční účast:

(a) pouze na nabídkové zóny s přímým 
propojením sítí mezi touto nabídkovou 
zónou a nabídkovou zónou uplatňující 
mechanismus;

(b) pouze na nabídkové zóny, které 
neuplatňují strategickou zálohu;

(c) pouze na ty poskytovatele kapacity, 
kteří se již neúčastní jiného kapacitního 
mechanismu ve stejném období 
dodávky. Ve zvláštních případech, kde se 
tato omezení uplatní, však členské státy ve 
svých kapacitních požadavcích zohlední 
příspěvek ke svému systému přiměřenosti 
těchto způsobilých kapacit.

Or. en

Pozměňovací návrh 972
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členský stát uplatňující 
mechanismus může omezit přímou 
přeshraniční účast pouze na:

(a) nabídkové zóny s přímým propojením 
sítí mezi touto nabídkovou zónou a 
nabídkovou zónou uplatňující 
mechanismus;

(b) nabídkové zóny, které neuplatňují 
strategickou zálohu;

(c) poskytovatele kapacity, kteří se již 
neúčastní jiného kapacitního 
mechanismu ve stejném období dodávky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy neomezují kapacitu, 
která se nachází na jejich území, v účasti 
na kapacitních mechanismech jiných 
členských států.

3) Členské státy neomezují kapacitu, 
která se nachází na jejich území, v účasti 
na kapacitních mechanismech jiných 
členských států. Je však třeba brát v potaz, 
že vnitrostátní kapacity ve zvláštních 
zátěžových situacích přednostně pokrývají 
potřebu příslušného domácího státu;

Or. de

Odůvodnění

Jestliže dojde ke zvláštní zátěžové situaci, měly by být vnitrostátní kapacity využity přednostně 
ve vlastním členském státu.

Pozměňovací návrh 974
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy neomezují kapacitu, 
která se nachází na jejich území, v účasti 
na kapacitních mechanismech jiných 
členských států.

3. Členské státy neomezují způsobilé 
poskytovatele kapacity, kteří se nachází na 
jejich území, v účasti na kapacitních 
mechanismech jiných členských států.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost stanovit pravidla přeshraniční účasti ve svém kapacitním 
mechanismu s nezbytnou mírou flexibility.

Pozměňovací návrh 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy neomezují kapacitu, 
která se nachází na jejich území, v účasti 
na kapacitních mechanismech jiných 
členských států.

3. Členské státy neomezují 
autorizovanou kapacitu, která se nachází 
na jejich území, v účasti na kapacitních 
mechanismech jiných členských států.

Or. pl

Odůvodnění

Členské státy by měly být schopny specifikovat pravidla účasti přeshraniční kapacity v 
kapacitních mechanismech při zachování určité flexibility při uplatňování přijatých kritérií.

Pozměňovací návrh 976
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy neomezují kapacitu,
která se nachází na jejich území, v účasti 
na kapacitních mechanismech jiných 
členských států.

3. Členské státy neomezují způsobilé 
poskytovatele kapacity, kteří se nachází na 
jejich území, v účasti na kapacitních 
mechanismech jiných členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přeshraniční účast v celotržních
kapacitních mechanismech nemění, 
neupravuje ani jiným způsobem 
neovlivňuje přeshraniční plány a fyzické 
toky mezi členskými státy, které jsou 

4. Přeshraniční účast v kapacitních 
mechanismech nemění, neupravuje ani 
jiným způsobem neovlivňuje přeshraniční 
plány a fyzické toky mezi členskými státy, 
které jsou stanoveny výhradně na základě 
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stanoveny výhradně na základě přidělování 
kapacity podle článku 14.

přidělování kapacity podle článku 14.

Or. fr

Pozměňovací návrh 978
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přeshraniční účast v celotržních
kapacitních mechanismech nemění, 
neupravuje ani jiným způsobem 
neovlivňuje přeshraniční plány a fyzické 
toky mezi členskými státy, které jsou 
stanoveny výhradně na základě přidělování 
kapacity podle článku 14.

4. Přeshraniční účast v kapacitních 
mechanismech nemění, neupravuje ani 
jiným způsobem neovlivňuje přeshraniční 
plány a fyzické toky mezi členskými státy, 
které jsou stanoveny výhradně na základě 
přidělování kapacity podle článku 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přeshraniční účast v celotržních
kapacitních mechanismech nemění, 
neupravuje ani jiným způsobem 
neovlivňuje přeshraniční plány a fyzické 
toky mezi členskými státy, které jsou 
stanoveny výhradně na základě přidělování 
kapacity podle článku 14.

4. Přeshraniční účast v kapacitních 
mechanismech nemění, neupravuje ani 
jiným způsobem neovlivňuje přeshraniční 
plány a fyzické toky mezi členskými státy, 
které jsou stanoveny výhradně na základě 
přidělování kapacity podle článku 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poskytovatelé kapacity mají 
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky. 
V případě nedostupnosti podléhají 
platbám za nedostupnost podle čl. 23 odst. 
1 písm. h) a dvěma nebo více platbám za 
nedostupnost v případě, že nastane 
nedostatek zároveň ve dvou nebo více 
nabídkových zónách, v nichž je 
poskytovatel kapacity smluvně vázán.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 981
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poskytovatelé kapacity mají
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky. 
V případě nedostupnosti podléhají 
platbám za nedostupnost podle čl. 23 odst. 
1 písm. h) a dvěma nebo více platbám za 
nedostupnost v případě, že nastane 
nedostatek zároveň ve dvou nebo více 
nabídkových zónách, v nichž je 
poskytovatel kapacity smluvně vázán.

5. Poskytovatelé kapacity nemají
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky.

Or. en

Pozměňovací návrh 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5



PE609.625v01-00 116/184 AM\1133367CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poskytovatelé kapacity mají 
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky. 
V případě nedostupnosti podléhají platbám 
za nedostupnost podle čl. 23 odst. 1 písm. 
h) a dvěma nebo více platbám za 
nedostupnost v případě, že nastane 
nedostatek zároveň ve dvou nebo více 
nabídkových zónách, v nichž je 
poskytovatel kapacity smluvně vázán.

5. Poskytovatelé kapacity mají 
možnost účastnit se pouze jednoho 
mechanismu mimo domácí trh ve stejném 
období dodávky. V případě nedostupnosti 
podléhají platbám za nedostupnost.

Or. de

Odůvodnění

Poskytovatelé kapacity by se měli ve stejném období dodávky účastnit jenom jednoho 
mechanismu mimo domácí trh. Při účasti poskytovatelů kapacity na více mechanismech mimo 
domácí trh ve stejném období dodávky hrozí, že potřebné kapacity nebudou k dispozici.

Pozměňovací návrh 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poskytovatelé kapacity mají 
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky. 
V případě nedostupnosti podléhají platbám 
za nedostupnost podle čl. 23 odst. 1 písm. 
h) a dvěma nebo více platbám za 
nedostupnost v případě, že nastane 
nedostatek zároveň ve dvou nebo více 
nabídkových zónách, v nichž je 
poskytovatel kapacity smluvně vázán.

5. Bez ohledu na omezení stanovená 
v odstavci 2 poskytovatelé kapacity mají 
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky. 
V případě nedostupnosti podléhají platbám 
za nedostupnost podle čl. 23 odst. 1 písm. 
h).
.

Or. pl

Odůvodnění

Členské státy by měly být schopny specifikovat pravidla účasti přeshraniční kapacity v 
kapacitních mechanismech při zachování určité flexibility při uplatňování přijatých kritérií.
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Pozměňovací návrh 984
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poskytovatelé kapacity mají
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky. 
V případě nedostupnosti podléhají platbám 
za nedostupnost podle čl. 23 odst. 1 písm. 
h) a dvěma nebo více platbám za 
nedostupnost v případě, že nastane 
nedostatek zároveň ve dvou nebo více 
nabídkových zónách, v nichž je 
poskytovatel kapacity smluvně vázán.

5. Poskytovatelé kapacity nemají
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky. 
V případě nedostupnosti podléhají platbám 
za nedostupnost podle čl. 23 odst. 1 písm. 
h).

Or. en

Pozměňovací návrh 985
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poskytovatelé kapacity mají 
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky. 
V případě nedostupnosti podléhají platbám 
za nedostupnost podle čl. 23 odst. 1 písm.
h) a dvěma nebo více platbám za 
nedostupnost v případě, že nastane 
nedostatek zároveň ve dvou nebo více 
nabídkových zónách, v nichž je 
poskytovatel kapacity smluvně vázán.

5. Poskytovatelé kapacity mají 
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky. 
V případě nedostupnosti podléhají platbám 
za nedostupnost podle čl. 23 odst. 1 písm. 
h) a dvěma nebo více platbám za 
nedostupnost v případě, že nastane 
nedostatek zároveň ve dvou nebo více 
nabídkových zónách, v nichž je 
poskytovatel kapacity smluvně vázán. 
Poskytovatelé kapacity se mohou účastnit 
nejvýše se svou maximální dostupnou 
kapacitou.

Or. en
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Odůvodnění

I když poskytovatelé kapacity mají možnost účastnit se více než jednoho mechanismu ve 
stejném období dodávky, mohou se účastnit nejvýše se svou maximální dostupnou kapacitou, 
aby neohrozili bezpečnost dodávek.

Pozměňovací návrh 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poskytovatelé kapacity mají 
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky. 
V případě nedostupnosti podléhají platbám 
za nedostupnost podle čl. 23 odst. 1 písm. 
h) a dvěma nebo více platbám za 
nedostupnost v případě, že nastane 
nedostatek zároveň ve dvou nebo více 
nabídkových zónách, v nichž je 
poskytovatel kapacity smluvně vázán.

5. Poskytovatelé kapacity mají 
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky. 
V případě nedostupnosti podléhají platbám 
za nedostupnost nebo v případě 
neschopnosti naplnit částku rovnající se 
jejich závazkům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 987
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poskytovatelé kapacity mají 
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky. 
V případě nedostupnosti podléhají platbám 
za nedostupnost podle čl. 23 odst. 1 písm. 
h) a dvěma nebo více platbám za 
nedostupnost v případě, že nastane 
nedostatek zároveň ve dvou nebo více 
nabídkových zónách, v nichž je 
poskytovatel kapacity smluvně vázán.

5. Aniž jsou dotčena omezení 
stanovená v odstavci 2, poskytovatelé 
kapacity mají možnost účastnit se více než 
jednoho mechanismu ve stejném období 
dodávky. V případě nedostupnosti 
podléhají platbám za nedostupnost podle 
čl. 23 odst. 1 písm. h) podle společných 
pravidel uvedených v odst. 10 písm. d).
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Or. en

Pozměňovací návrh 988
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poskytovatelé kapacity mají 
možnost účastnit se více než jednoho 
mechanismu ve stejném období dodávky. 
V případě nedostupnosti podléhají platbám 
za nedostupnost podle čl. 23 odst. 1 písm. 
h) a dvěma nebo více platbám za 
nedostupnost v případě, že nastane 
nedostatek zároveň ve dvou nebo více 
nabídkových zónách, v nichž je 
poskytovatel kapacity smluvně vázán.

5. Aniž jsou dotčena omezení 
stanovená v odstavci 2, poskytovatelé 
kapacity mají možnost účastnit se více než 
jednoho mechanismu ve stejném období 
dodávky. V případě nedostupnosti 
podléhají platbám za nedostupnost podle 
čl. 23 odst. 1 písm. h) podle společných 
pravidel uvedených v odst. 10 písm. d).

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost stanovit pravidla přeshraniční účasti ve svém kapacitním 
mechanismu s nezbytnou mírou flexibility.

Pozměňovací návrh 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

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 

vypouští se
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požaduje pro každou hranici nabídkové 
zóny.

Or. de

Odůvodnění

Přidaná hodnota zavedení regionálních operačních středisek je zcela nejasná. Na evropské 
úrovni již provozovatele přenosových soustav spojuje existující síť ENTSO pro elektřinu. 
Další agentura by způsobila nepřiměřeně vysoké správní a byrokratické náklady. Je 
bezpodmínečně třeba zabránit zdvojování struktur.

Pozměňovací návrh 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

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. Tam, kde jsou zavedeny kapacitní 
mechanismy, pomáhají provozovatelé 
přenosových soustav dotčeným 
regulačním orgánům vypočítat 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 991
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Regionální operační střediska 
zřízená podle článku 32 každoročně 

6. Provozovatelé přenosových soustav
každoročně vypočítají v koordinaci s 
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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.

dotčenými provozovateli přenosových 
soustav 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 992
Zdzisław Krasnodębski

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. Provozovatelé přenosových soustav
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 993
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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. Provozovatelé přenosových soustav
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 994
Cristian-Silviu Buşoi

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. Provozovatelé přenosových soustav
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 995
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 6
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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. Provozovatelé přenosových soustav
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.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že regionálním bezpečnostním koordinátorům by neměla být svěřena 
pravomoc vypočítávat maximální vstupní kapacitu, která je k dispozici pro účast zahraničních 
výrobních kapacit v kapacitním mechanismu, mělo by být toto ustanovení příslušným 
způsobem upraveno.

Pozměňovací návrh 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 6
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

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. Provozovatelé přenosové soustavy
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.

Or. pl
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Odůvodnění

Tuto pravomoc by měly mít i nadále členské státy.

Pozměňovací návrh 997
Evžen Tošenovský

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. Příslušný provozovatel přenosové 
soustavy každoročně vypočítá 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 998
Jaromír Kohlíček

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 

6. Příslušný provozovatel přenosové 
soustavy každoročně vypočítá 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 
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zóny. nabídkové zóny.

Or. en

Pozměňovací návrh 999
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

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. Pokud se použijí kapacitní 
systémy, příslušní provozovatelé 
přenosových soustav 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 1000
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Jakékoli rozdíly v nákladech na 
zahraniční kapacitu a domácí kapacitu 
vyplývající z přidělování podle odstavce 7 
jsou ve prospěch provozovatelů 
přenosových soustav, mezi něž se dělí 
podle metodiky uvedené v odst. 10 písm. 
b). Provozovatelé přenosových soustav 
tyto výnosy využívají pro účely stanovené 
v čl. 17 odst. 2.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Jakékoli rozdíly v nákladech na 
zahraniční kapacitu a domácí kapacitu 
vyplývající z přidělování podle odstavce 7 
jsou ve prospěch provozovatelů 
přenosových soustav, mezi něž se dělí 
podle metodiky uvedené v odst. 10 písm. 
b). Provozovatelé přenosových soustav tyto 
výnosy využívají pro účely stanovené v čl. 
17 odst. 2.

8. Veškeré příjmy provozovatelů 
přenosové soustavy vyplývající z 
přidělování podle odstavce 7 jsou 
rozděleny mezi ně způsobem schváleným 
regulačním orgánem členského státu 
nebo je po oznámení regulačních orgánů 
sousedních členských států zaveden 
mechanismus kapacity. Provozovatelé 
přenosových soustav tyto výnosy využívají 
pro účely stanovené v čl. 17 odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Provozovatel přenosové soustavy, v 
níž se zahraniční kapacita nachází:

9. Provozovatelé soustav, v nichž se 
zahraniční kapacita nachází:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 9 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(a) zjistí, zda zainteresovaní 
poskytovatelé kapacity mohou poskytnout 
technický výkon požadovaný kapacitním 
mechanismem, jehož se daný poskytovatel 
kapacity hodlá účastnit, a zapíše
poskytovatele kapacity do registru jako 
způsobilého poskytovatele kapacity;

(a) zjistí, zda zainteresovaní 
poskytovatelé kapacity mohou poskytnout 
technický výkon požadovaný kapacitním 
mechanismem, jehož se daný poskytovatel 
kapacity hodlá účastnit, a zapíší
poskytovatele kapacity do registru jako 
způsobilého poskytovatele kapacity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) provádí v případě potřeby kontroly 
dostupnosti.

(b) netýká se českého znění

Or. fr

Pozměňovací návrh 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 10 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) metodiku pro výpočet maximální 
vstupní kapacity pro přeshraniční účast, jak 
je uvedeno v odstavci 6;

(a) zásady pro posouzení maximální 
vstupní kapacity pro přeshraniční účast, jak 
je uvedeno v odstavci 6;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 10 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) metodiku pro rozdělení výnosů 
uvedených v odstavci 8;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 10 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) společná pravidla pro provádění 
kontrol dostupnosti uvedených v odst. 9 
písm. b);

(c) společné zásady pro provádění 
kontrol dostupnosti uvedených v odst. 9 
písm. b);

Or. fr

Pozměňovací návrh 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 10 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) společná pravidla, jimiž se stanoví, 
kdy je splatná platba za nedostupnost;

(d) společné zásady, jimiž se stanoví, 
kdy je splatná platba za nedostupnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 10 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) společná pravidla pro zjišťování 
kapacity způsobilé pro účast, jak je 

(f) společné zásady pro zjišťování 
kapacity způsobilé pro účast, jak je 
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uvedeno v odst. 9 písm. a). uvedeno v odst. 9 písm. a).

Or. fr

Pozměňovací návrh 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Agentura ověří, zda kapacity byly 
vypočítány v souladu s metodikou 
uvedenou v odst. 10 písm. a).

11. Agentura ověří, zda kapacity byly 
vypočítány v souladu se zásadami 
uvedenými v odst. 10 písm. a).

Or. fr

Pozměňovací návrh 1011
Flavio Zanonato

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 
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.

1. Kapacitní mechanismy jiné než 
strategická záloha:

(a) nesmějí zbytečně narušovat trh a 
omezovat přeshraniční obchod;

(b) nesmějí přesáhnout to, co je nezbytné
pro řešení obtíží s přiměřeností v 
členských státech, a působí v souladu s 
metodikou EU pro přiměřenost, kterou 
vypracovala síť ENTSO pro elektřinu;
(c) vybírají poskytovatele kapacity 
prostřednictvím transparentního a 
nediskriminačního procesu založeného na 
tržních zásadách;
(d) jsou technologicky neutrální;
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(e) jsou dočasné a schvaluje je Komise na 
nejvýše pět let;
(f) používají kapacitní produkty, které 
jsou vydávány nejvýše na dva roky;
(g) poskytují poskytovatelům kapacity 
pobídky, aby byli k dispozici v době, kdy se 
očekává přetížení soustavy;
(h) zajišťují, aby byla odměna 
stanovována procesem založeným na 
tržních zásadách;
(i) stanoví požadované technické 
podmínky pro účast poskytovatelů 
kapacity před procesem výběru;
(j) jsou otevřené účasti všech zdrojů, 
včetně energie z obnovitelných zdrojů, 
skladování energie a řízení poptávky, 
které jsou schopny poskytnout 
požadovaný technický výkon;
(k) uplatňují příslušné sankce na 
poskytovatele kapacity, kteří nejsou k 
dispozici v době, kdy se očekává přetížení 
soustavy;
(l) nejsou otevřeny pro výrobní kapacity s 
emisemi 450 g CO2/kWh nebo vyššími v 
době vstupu tohoto nařízení v platnost;
(m) po uplynutí předem stanovené doby 
jsou postupně rušeny nebo alespoň 
přesouvány do strategické zálohy na 
základě plného provádění opatření 
uvedených v prováděcím plánu podle čl. 
18 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

(b) Členské státy provádějí vlastní posouzení přiměřenosti a studie, které jsou základem jejich 
rozhodnutí, zda ve svém systému uplatnit kapacitní mechanismy. Společná pravidla a 
metodika EYU pro provádění posouzení přiměřenosti výroby jsou nezbytné. (l) Zavedení 
emisní normy pro výkonnost jde ruku v ruce se zavedením realisticky ambiciózních prahových 
hodnot.

Pozměňovací návrh 1012
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 
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.

1. Kapacitní mechanismy jiné než 
strategické zálohy:

(a) nesmějí zbytečně narušovat trh a 
omezovat přeshraniční obchod

(b) nesmějí přesáhnout to, co je nezbytné
pro řešení obtíží s přiměřeností
(c) vybírají poskytovatele kapacity 
prostřednictvím transparentního a 
nediskriminačního procesu založeného na 
tržních zásadách;
(d) jsou založeny na trhu a jsou 
technologicky neutrální
(e) jsou dočasné a schvaluje je Komise na 
nejvýše pět let
(f) používají kapacitní produkty, které 
jsou vydávány nejvýše na dva
(g) poskytují poskytovatelům kapacity 
pobídky, aby byli k dispozici v době, kdy se 
očekává přetížení soustavy;
(h) zajišťují, aby byla odměna 
stanovována procesem založeným na 
tržních zásadách;
(i) stanoví požadované technické 
podmínky pro účast poskytovatelů 
kapacity před procesem výběru;
(j) jsou otevřené účasti všech zdrojů, 
včetně energie z obnovitelných zdrojů, 
skladování energie a řízení poptávky, 
které jsou schopny poskytnout 
požadovaný technický výkon;
(k) uplatňují příslušné sankce na 
poskytovatele kapacity, kteří nejsou k 
dispozici v době, kdy se očekává přetížení 
soustavy.
(l) nejsou otevřeny pro výrobní kapacity s 
emisemi 550 g CO2/kWh nebo vyššími v 
době vstupu tohoto nařízení v platnost.
(m) po uplynutí předem stanovené doby
jsou postupně rušeny nebo alespoň 
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přesouvány do strategické zálohy na 
základě plného provádění opatření 
uvedených v prováděcím plánu podle čl. 
18 odst. 3

Or. en

Pozměňovací návrh 1013
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 
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.

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které
nelze odstranit pomocí opatření podle čl. 
18 odst. 3, zavedou členské státy dočasně 
jako krajní opatření kapacitní 
mechanismy. Komise může přijmout 
rozhodnutí umožňující zaručit 
požadovaný kapacitní mechanismus, který 
je předmětem ustanovení tohoto článku a 
pravidel pro státní podporu Unie. Komise 
uvědomí všechny členské státy o těchto 
žádostech před svým rozhodnutím při 
současném zohlednění důvěrnosti. Toto 
rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie. Komise může do svého 
rozhodnutí zahrnout podmínky pro 
provádění kapacitního mechanismu. Je 
třeba vyloučit nápravu, která staví na 
omezování výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, nucené odpojování domácností 
nebo omezování dodávek/distribuce 
malých samovýrobců. Rozhodnutí musí 
být časově omezené a musí obsahovat 
podrobný harmonogram s opatřeními pro 
postupné rušení kapacitního mechanismu 
a předpokládané datum ukončení 
kapacitního mechanismu.

Or. en
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Odůvodnění

Pokud nejsou kapacitní mechanismy dobře koncipovány a nemají dočasnou povahu, mohou 
významně narušovat trh. Nepoužijí se jako životně důležité pro konvenční výrobní kapacity a 
zavádějí se pouze jako krajní možnost.

Pozměňovací návrh 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 
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.

1. Členské státy mohou zavést
kapacitní mechanismy, které jsou 
předmětem ustanovení tohoto článku a 
pravidel pro státní podporu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 
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.

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 
nelze odstranit pomocí opatření podle čl. 
18 odst. 3, mohou členské státy zavést 
kapacitní mechanismy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nařízení
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Čl. 23 – odst. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 
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.

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které
nelze odstranit pomocí opatření podle čl. 
18 odst. 3, mohou členské státy zavést
kapacitní mechanismy.

Or. pl

Odůvodnění

Dodávky energie jsou také tržním mechanismem.

Pozměňovací návrh 1017
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 
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.

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které
nelze odstranit pomocí opatření podle čl. 
18 odst. 3, mohou členské státy zavést 
kapacitní mechanismy.

Or. en

Odůvodnění

Definice státní podpory by se měla uplatňovat v souladu s dynamickým tržním přístupem, 
který odráží skutečnost, že platby na základě kapacity nepřináší ekonomickou výhodu, neboť 
představují odměnu za příspěvek k bezpečnosti dodávek. V tomto ohledu kapacitní 
mechanismus nepředstavuje dotaci pro výrobce a zdroje odezvy na straně poptávky, ale 
spravedlivý nástroj koncipovaný pro sdílení odpovědnosti za bezpečnost dodávek mezi 
poskytovateli kapacity a provozovateli přenosových soustav.

Pozměňovací návrh 1018
Cornelia Ernst
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 
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.

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 
nelze odstranit pomocí opatření podle čl. 
18 odst. 3, připraví členské státy plán 
odpovídajících opatření, která budou řešit 
tyto obtíže a budou zavedena nejpozději do 
pěti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 
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.

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 
nelze odstranit pomocí opatření podle čl. 
18 odst. 3, připraví členské státy plán 
odpovídajících opatření, která budou řešit 
tyto obtíže a budou zavedena nejpozději do 
pěti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1021
Cornelia Ernst

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem plánu podle odstavce 1 je 
strukturálně a trvale řešit obtíže v oblasti 
přiměřenosti zdrojů prostřednictvím 
jednoho nebo více následujících způsobů:

(a) dodatečné kapacity výroby energie z 
obnovitelných zdrojů

(b) energetické účinnosti

(c) odezvy na straně poptávky

(d) skladování

(e) propojení

Or. en

Pozměňovací návrh 1022
Evžen Tošenovský

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Při přípravě kapacitních 
mechanismů do nich členské státy 
zahrnou doložku o vystoupení, což je 
ustanovení umožňující postupné účinné 
ukončení kapacitního mechanismu v 
případě, že posouzení přiměřenosti zdrojů 
prokáže, že obtíže v oblasti přiměřenosti 
již neexistují.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1023
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – bod 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Až do zavedení plánu podle 
odstavce 1 mohou členské státy zavést 
kapacitní mechanismy, které jsou 
předmětem ustanovení tohoto článku a 
pravidel pro státní podporu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1024
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – bod 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Při přípravě kapacitních 
mechanismů členské státy upřednostní 
zdroje v souladu se sociálními,
ekonomickými a environmentálními 
výhodami, které přinášejí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Cílem plánu podle odstavce 1 je 
strukturálně a trvale řešit obtíže v oblasti 
přiměřenosti zdrojů, zejména pomocí 
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podpory plánování a investic do:

(a) dodatečných kapacit výroby energie z 
obnovitelných zdrojů;

(b) energetické účinnosti;

(c) odezvy na straně poptávky;

(d) skladování;

(e) propojení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1026
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kapacitní mechanismy je povoleno 
zavádět, pouze pokud jsou koncipovány 
jako tržní, transparentní, technologicky 
neutrální a otevřené.

Or. de

Odůvodnění

Aby byl zajištěn evropský a koordinovaný přístup, mělo by toto nařízení stanovit zásady pro 
koncipování kapacitních mechanismů.

Pozměňovací návrh 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Až do zavedení plánu podle 
odstavce 1 členské státy mohou zavést 
kapacitní mechanismy, které jsou 
předmětem ustanovení tohoto článku a 
pravidel pro státní podporu Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1028
Flavio Zanonato

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

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. Kapacitní mechanismy v podobě 
strategických záloh s kapacitami 
uchovávanými mimo trh:
(a) jsou nasazovány pouze v případě, že se 
nepodařilo spárovat denní a vnitrodenní 
trhy a provozovatelé přenosových soustav 
vyčerpali své regulační zdroje k zajištění 
výkonové rovnováhy mezi spotřebou a 
dodávkou;
(b) zajišťují, aby v obdobích, kdy byly 
nasazeny strategické zálohy, byly odchylky 
zúčtovány alespoň v technických limitních 
cenách používaných organizátory trhu v 
souladu s článkem 9.
(c) jsou otevřeny pro výrobní kapacity s 
emisemi 450 g CO2/kWh nebo vyššími a 
umožňují spravedlivý přechod;
(d) neumožňují poskytovatelům kapacity, 
kteří použijí strategickou zálohu, aby se 
vrátili na trh.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení emisní normy pro výkonnost jde ruku v ruce se zavedením realisticky ambiciózních 
prahových hodnot.

Pozměňovací návrh 1029
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri

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. Kapacitní mechanismy v podobě 
strategických záloh s kapacitami 
uchovávanými mimo trh:

(a) jsou nasazovány pouze v případě, že se 
nepodařilo spárovat denní a vnitrodenní 
trhy a provozovatelé přenosových soustav 
vyčerpali své regulační zdroje k zajištění 
výkonové rovnováhy mezi spotřebou a 
dodávkou;

(b) zajišťují, aby v obdobích, kdy byly 
nasazeny strategické zálohy, byly odchylky 
zúčtovány alespoň v technických limitních 
cenách používaných organizátory trhu v 
souladu s článkem 9.
(c) jsou otevřeny pro výrobní kapacity s 
emisemi 550 g CO2/kWh nebo vyššími a 
umožňují spravedlivý přechod
(d) neumožňují poskytovatelům kapacity, 
kteří použijí strategickou zálohu, aby se 
vrátili na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 1030
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

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 
alespoň se sousedními členskými sáty, s 
nimiž je propojen elektroenergetickou sítí, 
s agenturou a s příslušnými zúčastněnými 
stranami, včetně spotřebitelských 
organizací. Dříve, než národní regulační 
orgán předloží návrh na kapacitní 
mechanismus k veřejné konzultaci, 
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posoudí dopad kapacitního mechanismu 
na ceny energie, zejména na cenu energie 
pro domácnosti. Posouzení dopadu se 
zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 1031
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

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 
alespoň se sousedními členskými sáty, s 
nimiž je propojen elektroenergetickou sítí, 
zejména s ohledem na zvyšující se 
regionální účast a přeshraniční obchod za 
tržních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

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 
alespoň se všemi zúčastněnými stranami, 
včetně spotřebitelských organizací, a
sousedními členskými sáty, s nimiž je 
propojen elektroenergetickou sítí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1033
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

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. Rozhodnutí členského státu
uplatnit kapacitní mechanismus se zakládá 
na posouzení přiměřenosti provedené 
dotčeným členským státem v souladu s 
metodikou přiměřenosti EU, kterou 
vypracovala síť ENTSO pro elektřinu.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy, které jsou konečnými odpovědnými subjekty za bezpečnost dodávek elektřiny, 
monitorují přiměřenost zdrojů na svém území a provádějí vlastní posouzení přiměřenosti a 
studie, na nichž zakládají svá rozhodnutí, zda do svého systému zavést kapacitní 
mechanismus, či nikoli. Společná pravidla a metodika EU pro provádění posouzení 
přiměřenosti výroby jsou nezbytná.

Pozměňovací návrh 1034
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

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 i se
sousedními členskými sáty, s nimiž je 
propojen elektroenergetickou sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1035
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1036
Kathleen Van Brempt

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, dále narušovat trh 
tak, aby to zvyšovalo náklady na 
dekarbonizaci, vytvářelo překážky pro cíle 
stanovené ve směrnici o energii z 
obnovitelných zdrojů, omezovat 
přeshraniční obchod a musí být 
nediskriminační a otevřené pro všechny 
výrobní technologie, zdroje reakce na 
straně poptávky, skladování a energetické 
účinnosti. Objem kapacity vyčleněné v 
mechanismu nesmí přesáhnout objem 
potřebný k řešení obtíží. Kapacitní 
mechanismy jsou koncipovány co 
nejméně rušivým způsobem, náklady jsou 
spravedlivě rozdělovány a netvoří 
zbytečnou zátěž zejména pro spotřebitele 
trpící energetickou chudobou.
Poskytovatelé výrobní kapacity jsou 
vybíráni na základě transparentních 
kritérií, včetně kritéria flexibility a co 
nejmenších nákladů pro společnost.

Or. en



PE609.625v01-00 144/184 AM\1133367CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 1037
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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 a omezovat 
přeshraniční obchod. Objem kapacity 
vyčleněné v mechanismu nesmí přesáhnout 
objem potřebný k řešení obtíží. Pokud 
evropské posouzení přiměřenosti nezjistilo 
žádné obtíže v oblasti zdrojů, členský stát 
uplatní kapacitní mechanismy. Kapacitní 
mechanismy se uplatňují po dobu nejvýše 
čtyř let.
Každé čtyři roky členské státy provedou 
posouzení svých kapacitních 
mechanismů, zejména:
(a) míry podpory ze strany poskytovatelů 
kapacit
(b) objemu kapacity, která se podílí na 
mechanismu
(c) kritérií koncepce mechanismu, včetně 
kritéria udržitelnosti.

Or. en

Odůvodnění

Pokud nejsou kapacitní mechanismy dobře koncipovány a nemají dočasnou povahu, mohou 
významně narušovat trh. Nepoužijí se jako životně důležité pro konvenční výrobní kapacity.

Pozměňovací návrh 1038
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kapacitní mechanismy nesmějí 
zbytečně narušovat trh a omezovat 

3. Kapacitní mechanismy jsou 
otevřeny všem výrobním technologiím, 
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přeshraniční obchod. Objem kapacity 
vyčleněné v mechanismu nesmí přesáhnout 
objem potřebný k řešení obtíží.

skladování energie a odezvě na straně 
poptávky, a to včetně provozovatelů 
nacházejících se v jiných členských 
státech, pokud je to technicky 
proveditelné. Nesmějí zbytečně narušovat 
trh a omezovat přeshraniční obchod. 
Objem kapacity vyčleněné v mechanismu 
nesmí přesáhnout objem potřebný k řešení 
obtíží.

Or. en

Pozměňovací návrh 1039
Gunnar Hökmark

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 se musí 
zakládat na trhu a nesmějí bezdůvodně
narušovat trh a omezovat přeshraniční 
obchod. Objem kapacity vyčleněné v 
mechanismu nesmí přesáhnout objem 
nezbytně potřebný k řešení obtíží.

Or. en

Pozměňovací návrh 1040
Evžen Tošenovský

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 musí být 
koncipovány způsobem, který zbytečně 
nenarušuje trh a neomezuje přeshraniční 
obchod. Objem kapacity vyčleněné v 
mechanismu nesmí přesáhnout objem 
potřebný k řešení obtíží.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1041
Jaromír Kohlíček

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 musí být 
koncipovány způsobem, který zbytečně 
nenarušuje trh a neomezuje přeshraniční 
obchod. Objem kapacity vyčleněné v 
mechanismu nesmí přesáhnout objem 
potřebný k řešení obtíží.

Or. en

Odůvodnění

Jsme zastánci toho, aby zásady koncipování kapacitních mechanismů obsahovaly i povinnost 
mít jasná pravidla a postupy pro postupné ukončení kapacitních mechanismů, jakmile 
zaniknou důvody pro jejich uplatňování. Je také nezbytné stanovit jasné lhůty pro 
harmonizaci stávajících kapacitních mechanismů s tímto návrhem, aby nedošlo k žádným 
nedorozuměním mezi stávajícími a novými kapacitními mechanismy. Nové znění uvádí 
požadavky na koncipování kapacitních mechanismů s cílem omezit jejich dopad na trh.

Pozměňovací návrh 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

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 musí být 
koncipovány způsobem, který zbytečně 
nenarušuje trh a neomezuje přeshraniční 
obchod. Objem kapacity vyčleněné v 
mechanismu nesmí přesáhnout objem 
potřebný k řešení obtíží.

Or. en

Pozměňovací návrh 1043
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Pavel Telička

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 musí být 
koncipovány způsobem, který nenarušuje
trh a neomezuje přeshraniční obchod. 
Objem kapacity vyčleněné v mechanismu 
nesmí přesáhnout objem potřebný k řešení 
obtíží.

Or. en

Odůvodnění

Koncepce kapacitních mechanismů by měla obsahovat i povinnost mít jasná pravidla a 
postupy pro postupné ukončení kapacitních mechanismů, jakmile zaniknou důvody pro jejich 
uplatňování. Je také nezbytné stanovit jasné lhůty pro harmonizaci stávajících kapacitních 
mechanismů s tímto návrhem nařízení.

Pozměňovací návrh 1044
Paul Rübig

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 
bezdůvodně narušovat trh a omezovat 
přeshraniční obchod. Objem kapacity 
vyčleněné v mechanismu nesmí přesáhnout 
objem potřebný k řešení obtíží.

Or. en

Pozměňovací návrh 1045
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3
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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 
narušovat trh a omezovat přeshraniční 
obchod. Objem kapacity vyčleněné v 
mechanismu nesmí přesáhnout objem 
potřebný k řešení obtíží.

Or. en

Pozměňovací návrh 1046
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Decentralizované zdroje a odezva 
na straně poptávky musí mít 
nediskriminační přístup ke kapacitním 
mechanismům a jejich strukturální 
výhody se musí odrážet ve všech 
mechanismech;

Or. en

Odůvodnění

Důležité je, aby tyto mechanismy byly otevřené pro všechny účastníky trhu, včetně 
přeshraničních, a aby zahrnovaly kritéria flexibility, aby mohly účinně poskytovat kapacity 
krátce před dodávkou a s flexibilními objemy.

Pozměňovací návrh 1047
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Při certifikaci kapacit musí být 
zohledněny specifické vlastnosti flexibility 
na straně poptávky a skladování energie, 
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včetně definicí produktu a požadavků na 
předběžnou kvalifikaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Domácí zdroje energie snižují závislost na vývozu.

Pozměňovací návrh 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 

vypouští se
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mechanismů pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. de

Odůvodnění

Kapacitní mechanismy jsou zárukou bezpečnosti dodávek. Proto je zcela nejasné, proč se 
v této souvislosti zavádí kritérium klimatické politiky. Stanovení takové prahové hodnoty CO2

způsobuje nesmírné dodatečné náklady. Evropský obchod s emisemi upravuje snižování emisí 
skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 1050
Janusz Korwin-Mikke

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

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 

vypouští se
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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.

Or. pl

Odůvodnění

ENP 550 oslabuje cenový signál EU ETS, který je hlavním nástrojem politiky dekarbonizace, 
a zavádí pravidla, která nejsou technologicky neutrální. ENP 550 zavádí preference pro 
plynové jednotky, které oslabí energetickou nezávislost EU.

Pozměňovací návrh 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobní kapacita, pro niž bylo po 
[OP: vstupu tohoto nařízení v platnost] 

vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 

vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 1056
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem zavedení kapacitních mechanismů je řešení problematiky přiměřenosti výroby a mělo 
by být založeno na technologicky neutrálním přístupu. Měla by být stanovena i jasná pravidla 
pro postupné účinné ukončení kapacitních mechanismů.

Pozměňovací návrh 1057
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobní kapacita, pro niž bylo po 
[OP: vstupu tohoto nařízení v platnost] 
učiněno konečné rozhodnutí o investici, je 

vypouští se
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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.

Or. en

Odůvodnění

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to 
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and 
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms.“ To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include 
new para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Pozměňovací návrh 1058
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1059
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Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Koncepce kapacitních mechanismů by měla být technologicky neutrální a neměla by 
diskriminovat konkrétní konvenční elektrárny. Z ekonomického hlediska by to bylo 
neefektivní. Účelem kapacitních mechanismů je navíc bezpečnost dodávek. Začleněním 
kritérií ochrany klimatu do koncepce kapacitních mechanismů vzniká zbytečná kombinace 
dvou různých témat, neboť snížení emisí CO2 se věnuje již systém EU pro obchodování s 
emisemi (ETS).

Pozměňovací návrh 1060
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 1061
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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.

vypouští se

Or. en



AM\1133367CS.docx 157/184 PE609.625v01-00

CS

Odůvodnění

Systém EU ETS je klíčovým nástrojem, jak dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů v 
rámci klimatické politiky. Zavedení emisní normy pro výkonnost do nařízení o elektrické 
energii je neodůvodněné a zakládá se na článku 194 SFEU, který se zakládá pouze na 
energetické politice. Diskriminační emisní norma pro výkonnost je zejména v rozporu s čl. 
194 odst. 2, který uděluje členským státům právo určit si svůj energetický mix. V tomto stavu 
by emisní normy pro výkonnost vylučovaly z jakéhokoli trhu s kapacitami velkou část 
konvenčních zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 1063
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1064
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 

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.
Stávající výrobní kapacita s emisemi 650 g 
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vyššími se neúčastní kapacitních 
mechanismů pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

CO2/kWh nebo vyššími se neúčastní 
kapacitních mechanismů pět let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.
Stávající výrobní kapacita s emisemi 600 g 
CO2/kWh nebo vyššími se neúčastní 
kapacitních mechanismů pět let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.
Stávající výrobní kapacita s emisemi 550 g 
CO2/kWh nebo vyššími se neúčastní 
kapacitních mechanismů patnáct let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.
Zařízení spalující odpadní plyny, včetně 
plynů z vysokých pecí, nepodléhají 
omezení emisí CO2, s přihlédnutím k 
účinné rekuperaci energie z odpadních 
plynů a k jejímu přínosu pro životní 
prostředí a ke skutečnosti, že vysoký obsah 
CO2 v odpadních plynech se přesouvá z 
průmyslového procesu, například proces 
výroby oceli („vlastní CO2“ podle nařízení 
o monitorování a podávání zpráv).
Faktor emisí CO2 ze zařízení na výrobu 
elektrické energie se zakládá na čisté 
účinnosti při jmenovité kapacitě podle 
podmínek ISO.

Or. en

Pozměňovací návrh 1065
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 pro zařízení se 
jmenovitou kapacitou nižší než 200 MW a 
nižší než 450 g CO2/kWh pro zařízení s 
větší kapacitou. Výrobní kapacita s 
emisemi 550 g CO2/kWh nebo vyššími se 
neúčastní kapacitních mechanismů pět let 
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po vstupu tohoto nařízení v platnost.
Výpočet CO2/kWh v prvním pododstavci 
se zakládá na čisté účinnosti při jmenovité 
kapacitě podle podmínek ISO.

Or. en

Odůvodnění

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.

Pozměňovací návrh 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 je způsobilá být 
součástí kapacitního mechanismu pouze v 
případě, že:
(a) její celkové emise skleníkových plynů 
na kWh vyrobené elektřiny v zařízení 
nepřekročí 350 g ekvivalentu CO2 od [OP: 
datum vstupu tohoto nařízení v platnost]; 
a
(b) je schopna zvyšovat a snižovat zátěž na 
úrovni nejméně 5 % jejich kapacity za 
minutu.
Poskytovatelé kapacit musí pro účast v 
kapacitních mechanismech splňovat 
normy kvality životního prostředí EU a 
nejlepší dostupné techniky.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná kritéria udržitelnosti přímo ohrozí závazky EU v oblasti klimatu tím, že 
ponechají otevřenou možnost pro dotace na relativně vysoce účinnou výrobu elektřiny z uhlí 
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(a případně z lignitu) s rekuperací tepla (tj. kombinovaná výroba tepla a elektřiny) a/nebo 
elektrárny se spalováním biomasy. Je třeba zpřísnit hranici na 350 g CO2/kWh a zajistit, aby 
se tato hranice časem snižovala. Kapacitní odměňování by mělo být zaručeno pouze v 
případě, že přispívá ke stabilitě systému, a flexibilita je hlavním způsobem, jak ji zajistit.

Pozměňovací návrh 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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. Členské státy uplatňující kapacitní 
mechanismy mohou omezit přeshraniční 
účast výrobní kapacity s emisemi 550 g 
CO2/kWh nebo vyššími.

Or. en

Pozměňovací návrh 1068
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 je způsobilá pro 
účast v kapacitním mechanismu pouze, 
pokud jsou její emise nižší než 350 g 
CO2/kWh. Vyžaduje se, aby účastnící se 
elektrárny splňovaly evropské normy pro 
kvalitu ovzduší, včetně referenčních 
dokumentů o BAT podle směrnice 
2010/75/EU o průmyslových emisích. 
Výroba jaderné energie je způsobilá pouze 
v případě, že veškeré náklady na 
zpracování odpadu, vyřazení z provozu a 
odpovědnost v plném rozsahu pokrývá 
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provozovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 1069
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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.

Or. de

Odůvodnění

Kdyby se prahová hodnota 550 g uplatňovala pouze na nová zařízení, byla by odvrácena 
většina nevýhod prahové hodnoty. Nedošlo by ke znehodnocení investic učiněných v minulosti 
a trhy s kapacitami by bylo nadále možné řídit, protože by trhu s kapacitami byla k dispozici 
všechna stávající zařízení.

Pozměňovací návrh 1070
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 

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. Pokud se 
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kapacita s emisemi 550 g CO2/kWh nebo 
vyššími se neúčastní kapacitních 
mechanismů pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

používá kombinovaná výroba tepla a 
elektřiny, musí být při výpočtu 
specifických emisí zvažována výroba tepla 
i elektřiny. Výrobní kapacita s emisemi 
550 g CO2/kWh nebo vyššími se neúčastní 
kapacitních mechanismů pět let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1071
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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. Kromě toho se 
upřednostňuje kapacita výroby z 
obnovitelných zdrojů společně se 
skladováním energie. Výrobní kapacita s 
emisemi 550 g CO2/kWh nebo vyššími se 
neúčastní kapacitních mechanismů pět let 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Na podporu dekarbonizace odvětví je třeba upřednostňovat nastavitelnou výrobu z 
obnovitelných zdrojů. Ta bude podnětem pro investice do nastavitelné výroby z obnovitelných 
zdrojů a urychlí rozsáhlou modernizaci výrobních zařízení.

Pozměňovací návrh 1072
Esther de Lange

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. Kromě toho by 
se měla upřednostnit kapacita výroby z 
obnovitelných zdrojů společně se 
skladováním energie. Výrobní kapacita s 
emisemi 550 g CO2/kWh nebo vyššími se 
neúčastní kapacitních mechanismů pět let 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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. Pokud se 
používá kombinovaná výroba tepla a 
elektřiny, musí být při výpočtu 
specifických emisí zvažována výroba 
elektřiny i tepla. Výrobní kapacita s 
emisemi 550 g CO2/kWh nebo vyššími se 
neúčastní kapacitních mechanismů pět let 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1074
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 je způsobilá pro 
účast v kapacitním mechanismu pouze, 
pokud jsou její emise nižší než 550 g 
CO2/kWh a pokud je schopna zvyšovat a 
snižovat zátěž na úrovni nejméně 5 % 
jejich kapacity za minutu.

Or. en

Odůvodnění

Kapacitní mechanismy musí obsahovat kritéria flexibility, aby mohly účinně poskytovat 
kapacity krátce před dodávkou a s flexibilními objemy. 

Pozměňovací návrh 1075
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 při výpočtu s 
odkazem na štítek.

Or. en

Pozměňovací návrh 1076
Carolina Punset
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 těch 
elektráren, které jsou součástí 
strategických záloh.

Or. en

Odůvodnění

Postupné vyřazování elektráren způsobujících největší znečištění z provozu je velmi důležité 
pro dosažení evropského cíle v oblasti emisí, a tak je třeba urychlit zavádění emisní normy 
pro výkonnost pro stávající výrobní kapacity s pětiletou výjimkou pro elektrárny, které jsou 
součástí strategických záloh, neboť se jedná o méně zkreslující mechanismus.

Pozměňovací návrh 1077
Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 jiném, než je strategická 
záloha, 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 jiných, 
než jsou strategické zálohy, pět let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1078
Henna Virkkunen

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 jiném, než jsou strategické 
zálohy, 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.

Or. en

Odůvodnění

Strategické zálohy stojí mimo trh a působí pouze za výjimečných okolností. K aktivaci těchto 
záloh dochází jen zřídka a emise, které tak vzniknou, jsou bezvýznamné. Strategické zálohy se 
nasazují pro spárování denních trhů.

Pozměňovací návrh 1079
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 

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 600 g CO2/kWh. Výrobní 
kapacita s emisemi 600 g CO2/kWh nebo 
vyššími se neúčastní kapacitních 
mechanismů deset let po vstupu tohoto 
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nařízení v platnost. nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1080
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odchylně od předchozího odstavce 
v členských státech, v nichž bylo v roce 
[2015] vyrobeno více než [20 %] elektrické 
energie z pevných fosilních paliv a HDP 
na osobu v tržních cenách nepřesáhl 60 % 
průměrného HDP na osobu v tržních 
cenách v Evropské unii1a, stávající 
výrobní kapacita a nová výrobní kapacita, 
pro niž bylo po [OP: vstupu tohoto 
nařízení v platnost] učiněno konečné 
rozhodnutí o investici, je způsobilá pro 
účast v kapacitním mechanismu, pokud 
jsou její emise vyšší než 550 g CO2/kWh, 
za předpokladu, že bezpečnost dodávek je 
na základě hodnocení příslušného 
vnitrostátního orgánu ohrožena.

V členských státech se výrobní kapacita s 
emisemi 550 g CO2/kWh nebo vyššími se 
neúčastní kapacitních mechanismů [15 
let] po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Po pěti letech [15 let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] se mohou dotčené 
členské státy účastnit kapacitních 
mechanismů s emisemi 550 g CO2/kWh 
nebo vyššími za předpokladu, že na 
základě hodnocení příslušného 
vnitrostátního orgánu trvá riziko ohrožení 
bezpečnosti dodávek.

_________________

1a Tato kritéria by měly splnit následující 
členské státy: Bulharsko, Česká 
republika, Estonsko, Řecko, Maďarsko, 
Polsko, Portugalsko, Rumunsko.
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Or. en

Odůvodnění

Nová emisní norma pro výkonnost na úrovni nižší než 550 g CO2/kWh neodráží mix různých 
energií v EU, a proto by měla být upravena tak, aby zajišťovala bezpečnost dodávek ve všech 
členských státech. Kapacitní mechanismy v konkrétních členských státech jsou nezbytné k 
tomu, aby podnítily investice do nových kapacit a zachovaly provozuschopnost stávajících 
konvenčních zařízení.

Pozměňovací návrh 1081
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud členský stát hodlá uplatnit 
kapacitní mechanismus, zorganizuje 
nabídkový proces pro poskytovatele 
kapacit. Tento konkurenční nabídkový 
proces zahrnuje soubor jasných a 
transparentních kritérií v oblasti životního 
prostředí s cílem stanovit jako prioritu 
nejudržitelnější a energeticky účinné 
zdroje energie, včetně odezvy na straně 
poptávky. Kritéria konkurenčního 
nabídkového procesu musí zahrnovat také 
kritéria flexibility. Způsobilé kapacity by 
měly být schopny zvyšovat a snižovat zátěž 
na úrovni nejméně 5 % jejich kapacity za 
minutu. Poskytovatelé kapacit musí 
splňovat normy kvality životního prostředí 
EU a výkonnost nesmí překročit přísnější 
emisní stupně spojené s nejlepší 
dostupnou technikou a vyšší rozpětí 
úrovní energetické účinnosti souvisejících 
s nejlepší dostupnou technikou u
veškerých závěrů týkajících se nejlepší 
dostupné techniky stanovených pro nové 
elektrárny, aby se mohli podílet na 
kapacitních mechanismech, a byli tak 
způsobilí podávat nabídky.

Or. en
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Odůvodnění

Pokud nejsou kapacitní mechanismy dobře koncipovány a nemají dočasnou povahu, mohou 
významně narušovat trh. Nepoužijí se jako životně důležité pro konvenční výrobní kapacity. 
Důležité je, aby tyto mechanismy byly otevřené pro všechny účastníky trhu, včetně 
přeshraničních, a aby zahrnovaly kritéria flexibility, aby mohly účinně poskytovat kapacity 
krátce před dodávkou a s flexibilními objemy.

Pozměňovací návrh 1082
Carolina Punset

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud jsou kapacitní mechanismy 
považovány za nezbytné na základě 
posouzení dopadu, musí obsahovat 
kritéria flexibility v procesu výběru 
poskytovatelů výrobní kapacity. Cílem 
těchto kritérií je maximalizovat schopnost 
zvyšovat a snižovat zátěž a minimalizovat 
nezbytnou míru stabilního výkonu 
elektráren využívajících kapacitní 
mechanismy.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí kritérií flexibility do procesu výběru poskytovatelů kapacity zajistí, aby podpora byla 
přidělena nejúčinnější záložní kapacitě. Kritéria týkající se schopnosti zvašování a snižování
dostupné kapacity a snižování úrovně spodní hranice adaptability poskytovatelů kapacity 
přispěje k řešení problematiky nadměrné kapacity energetických zdrojů, které nejsou 
flexibilní.

Pozměňovací návrh 1083
Massimiliano Salini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výrobní kapacita s emisemi 550 g 
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CO2/kWh, pro niž bylo před (OP: datum 
vstupu v platnost) učiněno konečné 
rozhodnutí o investici, nesmí být postižena 
se zpětnou platností.

Or. en

Pozměňovací návrh 1084
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Kapacitní mechanismy odmění 
příspěvek všech zdrojů stejným způsobem, 
včetně flexibility na straně poptávky a 
agregovaných zdrojů. Stanoví jasná 
ustanovení týkající se nediskriminačních 
definic produktu a zahrnující požadavky 
na předběžnou kvalifikaci. Kapacitní 
mechanismy musí odrážet strukturální 
výhody, které poskytují distribuované 
zdroje a zdroje na straně poptávky.

Or. en

Odůvodnění

Důležité je, aby tyto mechanismy byly otevřené pro všechny účastníky trhu, včetně 
přeshraničních, a aby zahrnovaly kritéria flexibility, aby mohly účinně poskytovat kapacity 
krátce před dodávkou a s flexibilními objemy.

Pozměňovací návrh 1085
Massimiliano Salini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Pokud posouzení přiměřenosti 
výroby pro členský stát provedené v 
souladu se zásadami stanovenými v 
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článku 19 vykazuje závažné a 
přetrvávající obtíže s bezpečností dodávek, 
může členský stát usilovat o dočasnou 
výjimku z uplatňování čl. 23 odst. 4 pro 
stávající výrobní kapacitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1086
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Kapacitní produkty by měly být 
definovány s časovým horizontem nejvýše 
4 let. Smlouvy ve stejné délce by měly být 
k dispozici pro všechny zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1089
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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 evropské posouzení 
přiměřenosti zdrojů nezjistilo žádné obtíže 
v oblasti zdrojů, členské státy kapacitní 
mechanismy neuplatňují. Členské státy 
rovněž neuplatňují kapacitní mechanismy 
na trzích s regulovanými cenami nebo s 
cenovým omezením v případě, že 
nedosáhly svých cílů v oblasti propojení, 
nebo v případě, že nejsou plně zavedeny a 
uplatňovány kodexy sítě a rámcové 
pokyny.

Or. en

Odůvodnění

Kapacitní mechanismy by neměly být zaváděny na trzích, které ještě nejsou plně otevřeny a na 
nichž chybí propojovací kapacity.

Pozměňovací návrh 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5



AM\1133367CS.docx 173/184 PE609.625v01-00

CS

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 konzistentnost s evropským 
posouzením přiměřenosti zdrojů, zejména 
co se týče odůvodnění, dosahu, začátku a 
ukončení a víceletého uplatňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 1091
Marian-Jean Marinescu

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 vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů nezjistilo žádné obtíže 
v oblasti zdrojů, členské státy kapacitní 
mechanismy neuplatňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

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 vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů nezjistilo žádné obtíže 
v oblasti zdrojů, členské státy kapacitní 
mechanismy neuplatňují.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nepočítá se zásadou subsidiarity. I když monitorování a posuzování 
přiměřenosti zdrojů na úrovni EU je potřebné a mohlo by být užitečné, evropské posouzení 



PE609.625v01-00 174/184 AM\1133367CS.docx

CS

přiměřenosti zdrojů by mělo doplňovat a podporovat vnitrostátní posouzení přiměřenosti 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 1093
Cristian-Silviu Buşoi

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 vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů nezjistilo žádné obtíže 
v oblasti zdrojů, členské státy kapacitní 
mechanismy neuplatňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

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 vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů nezjistilo žádné obtíže 
v oblasti zdrojů, členské státy kapacitní 
mechanismy neuplatňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud evropské posouzení 
přiměřenosti zdrojů nezjistilo žádné obtíže 

5. Pokud vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů nezjistilo žádné obtíže 



AM\1133367CS.docx 175/184 PE609.625v01-00

CS

v oblasti zdrojů, členské státy kapacitní 
mechanismy neuplatňují.

v oblasti zdrojů, členské státy kapacitní 
mechanismy neuplatňují.

Or. pl

Odůvodnění

Hlavní referencí pro zavedení kapacitních mechanismů by mělo být vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů.

Pozměňovací návrh 1096
Lorenzo Fontana

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. Členské státy mohou použít 
kapacitní mechanismy, pokud jsou v 
souladu s pokyny EK pro státní podporu v 
oblasti životního prostředí a energetiky na 
období 2014–2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1097
Françoise Grossetête

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. Při rozhodování o uplatnění 
kapacitních mechanismů členské státy 
vezmou v úvahu výsledek evropského
posouzení přiměřenosti zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès
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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 si členský stát přeje zavést 
mechanismus kapacity, musí vysvětlit jeho 
soudržnost s posouzeními přiměřenosti 
zdrojů, zejména co se týče odůvodnění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1099
Rolandas Paksas

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 vnitrostátní posouzení 
přiměřenosti zdrojů nezjistilo žádné obtíže 
v oblasti zdrojů, členské státy kapacitní 
mechanismy neuplatňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Při přípravě kapacitních 
mechanismů do nich členské státy 
zahrnou doložku o vystoupení, což je 
ustanovení umožňující postupné účinné 
ukončení kapacitního mechanismu v 
případě, že posouzení přiměřenosti zdrojů 
prokáže, že obtíže v oblasti přiměřenosti 
již neexistují.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy mohou uplatnit 
kapacitní mechanismy v případě, že 
nebylo dosaženo dostatečné úrovně 
propojení, a pokud jsou odůvodněny 
výsledky vnitrostátního posouzení 
přiměřenosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1102
Pavel Telička

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Kapacitní mechanismy musí být 
koncipovány tak, aby umožňovaly účinné 
postupné ukončení, jakmile pominou 
obtíže s přiměřeností. Kapacitní 
mechanismy musí za tímto účelem 
obsahovat zvláštní doložku o vystoupení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1103
Luděk Niedermayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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5a. Pokud jsou kapacitní mechanismy 
uplatňovány, musí být dobře koncipovány: 
musí být tržní, technologicky neutrální, 
otevřené pro stávající a nová zařízení, 
otevřené pro přeshraniční účast.

Or. en

Pozměňovací návrh 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Při koncipování kapacitních 
mechanismů musí členské státy zohlednit 
cíl v oblasti životního prostředí, tedy 
ukončení environmentálně a ekonomicky 
škodlivých dotací.

Or. en

Pozměňovací návrh 1105
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23a

Při přípravě kapacitních mechanismů do 
nich členské státy zahrnou doložku o 
vystoupení, což je ustanovení umožňující 
postupné účinné ukončení kapacitního 
mechanismu v případě, že posouzení 
přiměřenosti zdrojů prokáže, že obtíže v 
oblasti přiměřenosti již neexistují.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1106
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 vypouští se

Stávající mechanismy

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 1107
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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, 18a,
21 a 23 tohoto nařízení. Aniž je dotčeno 
bezprostřední uplatňování emisních limitů 
a požadavků na flexibilitu stanovených v 
odstavci 23, členské státy do [dvou let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost] ukončí 
přezkum stávajících kapacitních 
mechanismů a souvisejícího smluvního a 
administrativního ujednání a uvedou je do 
souladu s ustanoveními tohoto nařízení. 
Předloží Komisi podrobnou zprávu o 
výsledcích přezkumu a o přijatých 
opatřeních.

Or. en
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Odůvodnění

Aby byly vytvořeny rovné podmínky, musí být stávající kapacitní tržní mechanismus co 
nejdříve přizpůsoben obecným ustanovením.

Pozměňovací návrh 1108
Pavel Telička

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 [dvou] let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné stanovit jasnou lhůtu pro přizpůsobení stávajících kapacitních mechanismů tak, 
aby byly v souladu s návrhem nařízení.

Pozměňovací návrh 1109
Jaromír Kohlíček

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 [dvou] let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Je jen vhodné stanovit jasnou lhůtu pro přizpůsobení stávajících kapacitních mechanismů tak, 
aby byly v souladu s návrhem nařízení.

Pozměňovací návrh 1110
Miroslav Poche

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 dvou let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely legislativní srozumitelnosti je třeba specifikovat lhůtu pro uvedení stávajících 
mechanismů do souladu s pravidly navrhovanými v nařízení.

Pozměňovací návrh 1111
Evžen Tošenovský

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 dvou let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

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 31. prosince 2030.

Or. pl

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyhovět zásadě legitimního očekávání, což by 
vyžadovalo lhůtu na úpravu umožňující členským státům uvést kapacitní mechanismus do 
souladu s požadavky vyplývajícími z nařízení.

Pozměňovací návrh 1113
Cristian-Silviu Buşoi

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 31. prosince 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1
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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 31. prosince 2030.

Or. en

Odůvodnění

Pro členské státy, které uplatní kapacitní mechanismus ke dni, kdy nařízení o elektrické 
energii vstoupí v platnost, by mělo být stanoveno přiměřené přechodné období.

Pozměňovací návrh 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

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 upraví své mechanismy tak, 
aby byly v souladu s články 18, 21 a 23 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Návrh nařízení
Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24a

Do 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v 
platnost musí být ustaven poradní výbor 
pro uspořádání nového trhu s elektřinou. 
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Poradní výbor se skládá z odborníků na 
vysoké úrovni z členských států EU a z 
příslušné a vyvážené skupiny 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 bude poskytovat Komisi 
odborné znalosti a náhled do 
problematiky a bude Komisi radit a 
pomáhat při posuzování výzev spojených 
se stávajícím uspořádáním trhu s 
elektřinou a s přípravou budoucích 
iniciativ v oblasti energetické politiky. 
Bude za tím účelem v případě potřeby 
formulovat stanoviska, doporučení nebo 
zprávy.

Do 24 měsíců od zřízení poradního výboru 
by Evropská komise měla vyvodit závěry z 
diskuse v podobě sdělení, v němž by 
uvedla strategické priority pro evropský 
trh s elektřinou, které by mohly povzbudit 
investice nezbytné pro udržitelnou, 
bezpečnou a cenově dostupnou 
transformaci energetiky.

Or. en
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