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Pozměňovací návrh 311
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měli 
všichni zákazníci právo na dodávky 
elektřiny od dodavatele, pokud s tím 
dodavatel souhlasí, bez ohledu na to, v 
jakém členském státě je dodavatel 
registrován, a pokud tento dodavatel dodrží 
příslušná pravidla pro obchodování. V 
tomto ohledu přijmou členské státy veškerá 
opatření nezbytná k tomu, aby zajistily, že 
správní postupy nediskriminují 
dodavatelské podniky, které jsou již 
zaregistrovány v jiném členském státu.

1. Členské státy zajistí, aby měli 
všichni zákazníci právo na dodávky 
elektřiny od dodavatele, pokud s tím 
dodavatel souhlasí, bez ohledu na to, v 
jakém členském státě je dodavatel 
registrován, a pokud tento dodavatel dodrží 
příslušná pravidla pro obchodování
a vyvažování výkonu. V tomto ohledu 
přijmou členské státy veškerá opatření 
nezbytná k tomu, aby zajistily, že správní 
postupy nediskriminují dodavatelské 
podniky, které jsou již zaregistrovány v 
jiném členském státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Miroslav Poche, Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měli 
všichni zákazníci právo na dodávky 
elektřiny od dodavatele, pokud s tím 
dodavatel souhlasí, bez ohledu na to, v 
jakém členském státě je dodavatel 
registrován, a pokud tento dodavatel dodrží 
příslušná pravidla pro obchodování. V 
tomto ohledu přijmou členské státy veškerá 
opatření nezbytná k tomu, aby zajistily, že 
správní postupy nediskriminují 
dodavatelské podniky, které jsou již 
zaregistrovány v jiném členském státu.

1. Členské státy zajistí, aby měli 
všichni zákazníci právo na dodávky 
elektřiny od dodavatele, pokud s tím 
dodavatel souhlasí, bez ohledu na to, v 
jakém členském státě je dodavatel 
registrován, a pokud tento dodavatel dodrží 
příslušná pravidla pro obchodování 
a vyvažování výkonu. V tomto ohledu 
přijmou členské státy veškerá opatření 
nezbytná k tomu, aby zajistily, že správní 
postupy nediskriminují dodavatelské 
podniky, které jsou již zaregistrovány v 
jiném členském státu.
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Or. en

Odůvodnění

Z nového znění vyplývá, že dodavatel nemusí být odpovědný za vyvažování výkonu v daném 
členském státě. To je v rozporu se zásadou obecné odpovědnosti za vyvažování výkonu, jak je 
uvedena v článku 4 přepracovaného znění nařízení o elektřině. Původní znění je třeba 
zachovat.

Pozměňovací návrh 313
Jaromír Kohlíček

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měli 
všichni zákazníci právo na dodávky 
elektřiny od dodavatele, pokud s tím 
dodavatel souhlasí, bez ohledu na to, v 
jakém členském státě je dodavatel 
registrován, a pokud tento dodavatel dodrží 
příslušná pravidla pro obchodování. V 
tomto ohledu přijmou členské státy veškerá 
opatření nezbytná k tomu, aby zajistily, že 
správní postupy nediskriminují 
dodavatelské podniky, které jsou již 
zaregistrovány v jiném členském státu.

1. Členské státy zajistí, aby měli 
všichni zákazníci právo na dodávky 
elektřiny od dodavatele, pokud s tím 
dodavatel souhlasí, bez ohledu na to, v 
jakém členském státě je dodavatel 
registrován, a pokud tento dodavatel dodrží 
příslušná pravidla pro obchodování 
a vyvažování výkonu. V tomto ohledu 
přijmou členské státy veškerá opatření 
nezbytná k tomu, aby zajistily, že správní 
postupy nediskriminují dodavatelské 
podniky, které jsou již zaregistrovány v 
jiném členském státu.

Or. en

Odůvodnění

Z nového znění vyplývá, že dodavatel nemusí být odpovědný za vyvažování výkonu v daném 
členském státě. To je v rozporu se zásadou obecné odpovědnosti za vyvažování výkonu, jak je 
uvedena v článku 4 přepracovaného znění nařízení o elektřině. Původní znění je třeba 
zachovat.

Pozměňovací návrh 314
Paul Rübig
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny předpisy Unie o 
ochraně spotřebitele, zejména směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU42 a směrnice Rady 
93/13/EHS(43), měly by členské státy 
zákazníkům zabezpečit, aby:

2. Aniž jsou dotčeny předpisy Unie o 
ochraně spotřebitele a proporcionalitě, 
zejména směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/83/EU42 a směrnice Rady 
93/13/EHS(43), měly by členské státy 
zákazníkům zabezpečit, aby:

__________________ __________________

42 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64–88 42 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64–88

43 Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29–34 43 Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29–34

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Miroslav Poche

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– totožnost a adresu dodavatele; – totožnost a adresu poskytovatele;

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele bývá často obtížné porozumět všem smluvním podmínkám ve smlouvách na 
energetické produkty.

Pozměňovací návrh 316
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– totožnost a adresu dodavatele; – totožnost a adresu poskytovatele;
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Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 317
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– totožnost a adresu dodavatele; – totožnost a adresu poskytovatele,

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 318
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podíl každého energetického zdroje 
na celkové skladbě zdrojů energie užitých 
dodavatelem (na vnitrostátní úrovni, tj. v 
členských státech, v nichž byla uzavřena 
smlouva o dodávkách, jakož i na úrovni 
EU, pokud dodavatel působí ve více 
členských státech) za předchozí rok 
srozumitelným způsobem, jenž umožní 
jednoznačné srovnání;

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit transparentnost, pokud jde o zdroje dodávané 
energie. Informovanost a povědomí zákazníků mají klíčový význam pro posílení investic do 
zelených zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 319
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podíl každého energetického zdroje 
na celkové skladbě zdrojů energie užitých 
dodavatelem (na vnitrostátní úrovni, tj. v 
členských státech, v nichž byla uzavřena 
smlouva o dodávkách, jakož i na úrovni 
EU, pokud dodavatel působí ve více 
členských státech) za předchozí rok
srozumitelným způsobem, jenž umožní 
jednoznačné srovnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– název produktu, cenu a případně 
slevu a informace o délce trvání slevy;

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.
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Pozměňovací návrh 321
Miroslav Poche

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– název produktu, cenu a případně 
slevu a informace o délce trvání slevy;

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele bývá často obtížné porozumět všem smluvním podmínkám ve smlouvách na 
energetické produkty.

Pozměňovací návrh 322
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 1 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- podíl jednotlivých zdrojů energie 
na elektřině nakupované zákazníkem na 
základě smlouvy o dodávkách (uvádění 
informací na úrovni produktu);

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit transparentnost, pokud jde o zdroje dodávané 
energie. Informovanost a povědomí zákazníků mají klíčový význam pro posílení investic do 
zelených zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 323
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 1 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– název produktu, cenu a případně 
slevu a informace o délce trvání platnosti 
slevy;

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 324
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 1 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podíl jednotlivých zdrojů energie 
na elektřině nakupované konečným 
zákazníkem na základě smlouvy o 
dodávkách (uvádění informací na úrovni 
produktu);

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 325
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 1 c (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– název produktu, cenu a případně 
slevu a informace o délce trvání slevy;

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 326
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytované služby, nabízenou 
úroveň kvality služeb, jakož i lhůtu pro 
počáteční připojení;

– všechny poskytované služby 
(včetně informace, zda jsou služby 
prováděny jiným poskytovatelem, než je 
poskytovatel služeb v elektroenergetice, 
jak je uvedeno ve smlouvě), nabízenou 
úroveň kvality služeb, jakož i lhůtu pro 
počáteční připojení,

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 327
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytované služby, nabízenou – všechny poskytované služby 
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úroveň kvality služeb, jakož i lhůtu pro 
počáteční připojení;

(včetně informace, zda jsou služby 
prováděny jiným poskytovatelem, než je 
poskytovatel služeb v elektroenergetice, 
jak je uvedeno ve smlouvě), nabízenou 
úroveň kvality služeb, jakož i lhůtu pro 
počáteční připojení,

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 328
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytované služby, nabízenou 
úroveň kvality služeb, jakož i lhůtu pro 
počáteční připojení;

– všechny poskytované služby 
(včetně informace, zda jsou služby 
prováděny jiným poskytovatelem, než je 
poskytovatel služeb v elektroenergetice, 
jak je uvedeno ve smlouvě), nabízenou 
úroveň kvality služeb, jakož i lhůtu pro 
počáteční připojení,

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 329
Miroslav Poche

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytované služby, nabízenou 
úroveň kvality služeb, jakož i lhůtu pro 

– všechny poskytované služby 
(včetně informace, zda jsou služby 
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počáteční připojení; prováděny jiným poskytovatelem, než je 
poskytovatel služeb v elektroenergetice, 
jak je uvedeno ve smlouvě), nabízenou 
úroveň kvality služeb, jakož i lhůtu pro 
počáteční připojení,

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele bývá často obtížné porozumět všem smluvním podmínkám ve smlouvách na 
energetické produkty.

Pozměňovací návrh 330
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytované služby, nabízenou 
úroveň kvality služeb, jakož i lhůtu pro 
počáteční připojení;

– všechny poskytované služby 
(včetně informace, zda jsou služby 
prováděny jiným poskytovatelem, než je 
poskytovatel služeb v elektroenergetice), 
nabízenou úroveň kvality služeb, jakož i 
lhůtu pro počáteční připojení,

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 331
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– prostředky, kterými je možné 
získávat aktuální informace o všech 
uplatňovaných sazbách a poplatcích za 
údržbu;

– prostředky, kterými je možné 
získávat aktuální informace o všech 
uplatňovaných sazbách, poplatcích za 
údržbu a doplňkových produktech nebo 
službách (balíčky služeb);

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 332
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– prostředky, kterými je možné 
získávat aktuální informace o všech 
uplatňovaných sazbách a poplatcích za 
údržbu;

– prostředky, kterými je možné 
získávat aktuální informace o všech 
uplatňovaných sazbách, poplatcích za 
údržbu a doplňkových produktech nebo 
službách (balíčky služeb);

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 333
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– prostředky, kterými je možné – prostředky, kterými je možné 
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získávat aktuální informace o všech 
uplatňovaných sazbách a poplatcích za 
údržbu;

získávat aktuální informace o všech 
uplatňovaných sazbách, poplatcích za 
údržbu a doplňkových produktech nebo 
službách (balíčky služeb);

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 334
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– prostředky, kterými je možné 
získávat aktuální informace o všech 
uplatňovaných sazbách a poplatcích za 
údržbu;

– prostředky, kterými je možné 
získávat aktuální informace o všech 
uplatňovaných sazbách, poplatcích za 
údržbu a doplňkových produktech nebo 
službách (balíčky služeb);

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 335
Miroslav Poche

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– prostředky, kterými je možné 
získávat aktuální informace o všech 
uplatňovaných sazbách a poplatcích za 
údržbu;

– prostředky, kterými je možné 
získávat aktuální informace o všech 
uplatňovaných sazbách, poplatcích za 
údržbu a doplňkových produktech nebo 
službách (balíčky služeb);
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Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele bývá často obtížné porozumět všem smluvním podmínkám ve smlouvách na 
energetické produkty.

Pozměňovací návrh 336
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– trvání smlouvy a podmínky, za 
nichž je možné služby nebo smlouvu 
obnovit nebo zrušit;

– trvání smlouvy a podmínky, za 
nichž je možné služby, včetně 
doplňkových produktů nebo služeb 
(balíčky služeb), nebo smlouvu obnovit 
nebo zrušit, a informaci o tom, zda je 
bezplatné odstoupení od smlouvy možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– trvání smlouvy a podmínky, za 
nichž je možné služby nebo smlouvu 
obnovit nebo zrušit;

– trvání smlouvy a podmínky, za 
nichž je možné služby, včetně 
doplňkových produktů nebo služeb 
(balíčky služeb), nebo smlouvu obnovit 
nebo zrušit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 338
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– trvání smlouvy a podmínky, za 
nichž je možné služby nebo smlouvu 
obnovit nebo zrušit;

– trvání smlouvy a podmínky, za 
nichž je možné služby, včetně 
doplňkových produktů nebo služeb 
(balíčky služeb), nebo smlouvu obnovit 
nebo zrušit;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– trvání smlouvy a podmínky, za 
nichž je možné služby nebo smlouvu 
obnovit nebo zrušit;

– trvání smlouvy a podmínky, za 
nichž je možné služby, včetně 
doplňkových produktů nebo služeb 
(balíčky služeb), nebo smlouvu obnovit
nebo zrušit;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Miroslav Poche

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– trvání smlouvy a podmínky, za 
nichž je možné služby nebo smlouvu 
obnovit nebo zrušit;

– trvání smlouvy a podmínky, za 
nichž je možné služby, včetně 
doplňkových produktů nebo služeb 
(balíčky služeb), nebo smlouvu obnovit 
nebo zrušit;
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Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele bývá často obtížné porozumět všem smluvním podmínkám ve smlouvách na 
energetické produkty.

Pozměňovací návrh 341
Barbara Kappel

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 1 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace o právech spotřebitele, 
včetně informací o vyřizování stížností a 
všech informací podle tohoto písmene, 
sdělené jasnou formou prostřednictvím 
vyúčtování nebo internetové stránky 
elektroenergetického podniku.

– informace o právech spotřebitele, 
včetně informací o vyřizování stížností a 
všech informací podle tohoto písmene, 
sdělené jasnou formou prostřednictvím 
informací o vyúčtování nebo internetové 
stránky elektroenergetického podniku.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zřetelněji rozlišovat mezi vyúčtováním a informacemi o vyúčtování za účelem 
zjednodušení stávajícího regulačního rámce a zvýšení spokojenosti spotřebitelů s 
vyúčtováním. Vyučování by mělo obsahovat pouze základní informace (např. výši spotřeby, 
cenu k úhradě atd.), jak je uvedeno v příloze II. Informace o vyúčtování by měly být uváděny 
samostatně, nikoli ve vyúčtování. Měly by obsahovat samostatné doplňující informace o 
spotřebě zákazníka a jeho právech, jak je uvedeno v příloze II bod 2 a příloze II bod 5, a měly 
by být přizpůsobeny preferencím spotřebitele. 

Pozměňovací návrh 342
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podmínky musí být spravedlivé a dobře 
známé předem. V každém případě by se 
tyto informace měly poskytovat před 

Podmínky musí být spravedlivé a dobře 
známé předem. Důležité doložky, např. 
týkající se produktů, slev a činitelů, které 
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uzavřením nebo potvrzením smlouvy. 
Pokud se smlouvy uzavírají 
prostřednictvím zprostředkovatelů, 
poskytují se uvedené informace taktéž před 
uzavřením smlouvy;

nesouvisejí s dodávkami elektrické 
energie, by měly být psány tučně nebo 
zvýrazněné větším písmem. V každém 
případě by se tyto informace měly 
poskytovat před uzavřením nebo 
potvrzením smlouvy. Pokud se smlouvy 
uzavírají prostřednictvím 
zprostředkovatelů, poskytují se uvedené 
informace taktéž před uzavřením smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Miroslav Poche

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podmínky musí být spravedlivé a dobře 
známé předem. V každém případě by se 
tyto informace měly poskytovat před 
uzavřením nebo potvrzením smlouvy. 
Pokud se smlouvy uzavírají 
prostřednictvím zprostředkovatelů, 
poskytují se uvedené informace taktéž před 
uzavřením smlouvy;

Podmínky musí být spravedlivé a dobře 
známé předem. Důležité doložky, např. 
týkající se produktů, slev a činitelů, které 
nesouvisejí s dodávkami elektrické 
energie, by měly být psány tučně nebo 
zvýrazněné větším písmem. V každém 
případě by se tyto informace měly 
poskytovat před uzavřením nebo 
potvrzením smlouvy. Pokud se smlouvy 
uzavírají prostřednictvím 
zprostředkovatelů, poskytují se uvedené 
informace taktéž před uzavřením smlouvy;

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele bývá často obtížné porozumět všem smluvním podmínkám ve smlouvách na 
energetické produkty.

Pozměňovací návrh 344
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny. Národní 
regulační orgány by měly sledovat změny 
smluvních podmínek ze strany dodavatele 
a analyzovat způsob, jímž je konečný 
zákazník informován o zvýšení cen a 
případně zlepšit komunikaci 
prostřednictvím normalizovaných 
formulářů a dalších podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději jedno běžné zúčtovací 

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
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období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny. Národní 
regulační orgány by měly sledovat změny 
smluvních podmínek ze strany dodavatele 
a analyzovat způsob, jímž je konečný 
zákazník informován o zvýšení cen a 
případně zlepšit komunikaci 
prostřednictvím normalizovaných 
formulářů a dalších podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům s dostatečným předstihem 
přímo, transparentně a srozumitelně 
oznamují každou změnu cen za dodávky, 
jakož i důvody a podmínky změny a její 
rozsah, a to ve vhodnou dobu, nejpozději 
30 dní před tím, než změna nabude účinku. 
Členské státy zajistí, aby zákazníci mohli 
svobodně odstupovat od smluv, pokud 
nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny. Národní 
regulační orgány by měly sledovat změny 
smluvních podmínek ze strany dodavatele 
a analyzovat způsob, jímž je konečný 
zákazník informován o zvýšení cen a 
případně zlepšit komunikaci 
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prostřednictvím normalizovaných 
formulářů a dalších podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy bezplatně odstoupit. Dodavatelé 
svým zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
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za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu 
a jakmile je to možné, nejpozději šest 
týdnů před tím, než změna nabude účinku. 
Členské státy zajistí, aby zákazníci mohli 
svobodně odstupovat od smluv, pokud 
nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky energie, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

Or. en

Odůvodnění

I když by měl mít spotřebitel možnost svobodně odstoupit od smlouvy, pokud nesouhlasí 
s novými smluvními podmínkami, je třeba, aby podmínkou k odstoupení byla změna vlastní 
ceny za dodávky energie.
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Pozměňovací návrh 350
Miroslav Poche, Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu,
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice svým zákazníkům přímo, 
transparentně a srozumitelně oznamují 
každou změnu cen za dodávky, jakož i 
důvody a podmínky změny a její rozsah, a 
to ihned poté, jakmile informaci o zvýšení 
ceny získají, ale nejpozději šest týdnů před 
tím, než změna nabude účinku. Členské 
státy zajistí, aby zákazníci mohli svobodně 
odstupovat od smluv, pokud nesouhlasí 
s novými smluvními podmínkami nebo se 
změnami cen za dodávky, které jim 
oznámil jejich poskytovatel služeb v 
elektroenergetice;

Or. en

Odůvodnění

V článku 10 by měli být uvedeni „poskytovatelé služeb“ (stejně jako ve směrnici 2009/72) a 
nikoli „dodavatelé“. Tím se zajistí soudržnost s celou směrnicí. Zákazník by měl vždy 
dostávat informace o jakékoli změně ceny včas; frekvence oznámení by neměla být vázána na 
frekvenci vyúčtování. Například někteří spotřebitelé dostávají vyúčtování jednou ročně a 
nebylo by možné je informovat s ročním předstihem, pokud se náhle změní podmínky na trhu.

Pozměňovací návrh 351
Jaromír Kohlíček

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostávali přiměřené informace o b) dostávali přiměřené informace o 
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každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice svým zákazníkům přímo, 
transparentně a srozumitelně oznamují 
každou změnu cen za dodávky, jakož i 
důvody a podmínky změny a její rozsah, a 
to ve vhodnou dobu, a pokud je to možné 
nejpozději 6/xxx týdnů před tím, než 
změna nabude účinku. Členské státy zajistí, 
aby zákazníci mohli svobodně odstupovat 
od smluv, pokud nesouhlasí 
s novými smluvními podmínkami nebo se 
změnami cen za dodávky, které jim 
oznámil jejich poskytovatel služeb v 
elektroenergetice;

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme nahradit pojem „dodavatelé“ pojmem „poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice“ a tím zajistit zákazníkům stejná práva bez ohledu na to, jaké služby 
používají (služby poskytované dodavatelem, agregátorem, místní energetickou komunitou). 
Oznámení zákazníkovi v případě úpravy změny cen za dodávky: pokud je zúčtovací 
období např. jeden rok, je nereálné informovat o úpravě ceny s ročním předstihem. Náš návrh 
– poskytovatel služeb by měl, pokud je to možné, informovat zákazníka nejpozději 6 týdnů 
před změnou (3 týdny na změnu dodavatele + 3 týdny na rozhodnutí).

Pozměňovací návrh 352
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
období před tím, než změna nabude 

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději dva týdny, a pokud se jedná o 
spotřebitele v domácnostech, jeden měsíc
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účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

před tím, než změna nabude účinku. 
Členské státy zajistí, aby zákazníci mohli 
svobodně odstupovat od smluv, pokud 
nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

Or. en

Odůvodnění

Zúčtovací období se může výrazně lišit; například oznámení ve lhůtě 3 měsíce je příliš brzy 
pro zákazníka i pro poskytovatele služeb.

Pozměňovací návrh 353
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, 
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Poskytovatelé služeb
svým zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, s výjimkou případů, 
kdy je tato změna výsledkem vzorce, který 
byl sjednán se zákazníkem při podpisu 
smlouvy, a to ve vhodnou dobu před tím, 
než změna nabude účinku. Členské státy 
zajistí, aby zákazníci mohli svobodně 
odstupovat od smluv, pokud nesouhlasí 
s novými smluvními podmínkami nebo se 
změnami cen za dodávky, které jim 
oznámil jejich dodavatel elektřiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým 
zákazníkům přímo, transparentně a 
srozumitelně oznamují každou změnu cen 
za dodávky, jakož i důvody a podmínky 
změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu,
nejpozději jedno běžné zúčtovací 
období před tím, než změna nabude 
účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
mohli svobodně odstupovat od smluv, 
pokud nesouhlasí s novými smluvními 
podmínkami nebo se změnami cen za 
dodávky, které jim oznámil 
jejich dodavatel elektřiny;

b) dostávali přiměřené informace o 
každém úmyslu změnit smluvní podmínky 
a zároveň i informace o svém právu od 
smlouvy odstoupit. Dodavatelé nebo 
agregátoři svým zákazníkům přímo, 
transparentně a srozumitelně oznamují 
každou změnu cen za dodávky nebo 
služby, jakož i důvody a podmínky změny 
a její rozsah, a to jakmile se o takové 
změně dozvědí a nejpozději jedno běžné 
zúčtovací období před tím, než změna 
nabude účinku. Členské státy zajistí, aby 
zákazníci mohli svobodně odstupovat od 
smluv, pokud nesouhlasí 
s novými smluvními podmínkami nebo se 
změnami cen za dodávky, které jim 
oznámil jejich dodavatel elektřiny nebo 
agregátor;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jim byla poskytována široká 
nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně 
nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli 
rozdíl v poplatcích spojených se způsoby 
plateb musí odrážet příslušné náklady 
vzniklé dodavateli;

d) jim byla poskytována široká 
nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně 
nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli 
rozdíl v poplatcích spojených se způsoby 
plateb musí odrážet příslušné náklady 
vzniklé dodavateli v souladu s článkem 62 
směrnice 2015/2366 (směrnice o 
platebních službách 2), která zakazuje 
příplatky za jakýkoli platební prostředek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 356
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jim byla poskytována široká 
nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně 
nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli 
rozdíl v poplatcích spojených se způsoby 
plateb musí odrážet příslušné náklady 
vzniklé dodavateli;

d) jim byla poskytována široká 
nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně 
nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli 
rozdíl v poplatcích spojených se způsoby 
plateb musí odrážet příslušné náklady 
vzniklé dodavateli v souladu s článkem 62 
směrnice 2015/2366 (směrnice o 
platebních službách 2), která zakazuje 
příplatky za jakýkoli platební prostředek;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jim byla poskytována široká 
nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně 
nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli 
rozdíl v poplatcích spojených se způsoby 
plateb musí odrážet příslušné náklady
vzniklé dodavateli;

d) jim byla poskytována široká 
nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně 
nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli 
rozdíl v poplatcích spojených se způsoby 
plateb musí odrážet příslušné náklady 
vzniklé dodavateli v souladu s článkem 62 
směrnice 2015/2366, která zakazuje 
příplatky za jakýkoli platební prostředek;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Jaromír Kohlíček
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jim byla poskytována široká 
nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně 
nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli 
rozdíl v poplatcích spojených se způsoby 
plateb musí odrážet příslušné náklady 
vzniklé dodavateli;

d) jim byla poskytována široká 
nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně 
nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli 
rozdíl v poplatcích spojených se způsoby 
plateb musí odrážet příslušné náklady 
vzniklé poskytovateli služeb v 
elektroenergetice;

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme nahradit pojem „dodavatelé“ pojmem „poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice“ a tím zajistit zákazníkům stejná práva bez ohledu na to, jaké služby 
používají (služby poskytované dodavatelem, agregátorem, místní energetickou komunitou).

Pozměňovací návrh 359
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jim byla poskytována široká 
nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně 
nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli 
rozdíl v poplatcích spojených se způsoby 
plateb musí odrážet příslušné náklady 
vzniklé dodavateli;

d) jim byla poskytována široká 
nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně 
nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli 
rozdíl v poplatcích spojených se způsoby 
plateb musí odrážet příslušné náklady 
vzniklé dodavateli nebo agregátorovi;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) je systémy placení záloh 
nepřiměřeně neznevýhodňovaly ve 
srovnání s průměrnou tržní cenou;

e) je systémy placení záloh 
neznevýhodňovaly ve srovnání s 
průměrnou tržní cenou;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) je systémy placení záloh 
nepřiměřeně neznevýhodňovaly ve 
srovnání s průměrnou tržní cenou;

e) je systémy placení záloh 
neznevýhodňovaly ve srovnání s 
průměrnou tržní cenou;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jim byly nabízeny spravedlivé a 
transparentní obecné podmínky. Obecné 
podmínky se poskytují v jasném a 
srozumitelném jazyce a neobsahují 
mimosmluvní překážky, jež by bránily 
uplatnění práv zákazníků, například 
nadměrnou smluvní dokumentací. 
Zákazníci jsou chráněni před nepoctivými 
a zavádějícími způsoby prodeje;

f) jim byly nabízeny spravedlivé a 
transparentní obecné podmínky. Obecné 
podmínky se poskytují v jasném a 
srozumitelném jazyce a neobsahují 
mimosmluvní překážky, jež by bránily 
uplatnění práv zákazníků, například 
nadměrnou smluvní dokumentací. 
Zákazníci jsou chráněni před nepoctivými 
a zavádějícími způsoby prodeje; podomní 
prodej by měl být zakázán;

Or. en
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Pozměňovací návrh 363
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) měli právo na dobrou úroveň 
poskytování služeb a vyřizování stížností 
ze strany svého poskytovatele služeb v 
elektroenergetice. Poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice vyřizují stížnosti 
nekomplikovaným způsobem, spravedlivě 
a rychle;

g) měli právo na dobrou úroveň 
poskytování služeb a vyřizování stížností 
ze strany svého poskytovatele služeb v 
elektroenergetice. Poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice vyřizují stížnosti 
nekomplikovaným způsobem, spravedlivě, 
rychle a transparentně; pokud jsou 
poskytované služby spojené se softwarem, 
hardwarem nebo komunikační 
technologií, nebo jsou s nimi nabízeny v 
rámci balíčku, stížnost konečného 
zákazníka by měla být vyřízena 
prostřednictvím jednotného kontaktního 
místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) měli právo na dobrou úroveň 
poskytování služeb a vyřizování stížností 
ze strany svého poskytovatele služeb v 
elektroenergetice. Poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice vyřizují stížnosti 
nekomplikovaným způsobem, spravedlivě 
a rychle;

g) měli právo na dobrou úroveň 
poskytování služeb a vyřizování stížností 
ze strany svého poskytovatele služeb v 
elektroenergetice. Poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice vyřizují stížnosti 
nekomplikovaným způsobem, spravedlivě 
a rychle. Pokud jsou poskytované služby 
nabízeny v rámci balíčku se softwarem, 
hardwarem nebo komunikační 
technologií, nebo jsou na nich závislé, 
konečný zákazník by měl mít možnost 
podat stížnost prostřednictvím jednotného 
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kontaktního místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) měli právo na dobrou úroveň 
poskytování služeb a vyřizování stížností 
ze strany svého poskytovatele služeb v 
elektroenergetice. Poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice vyřizují stížnosti 
nekomplikovaným způsobem, spravedlivě 
a rychle;

g) měli právo na dobrou úroveň 
poskytování služeb a vyřizování stížností 
ze strany svého poskytovatele služeb v 
elektroenergetice. Poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice vyřizují stížnosti 
nekomplikovaným způsobem, spravedlivě 
a rychle. Pokud jsou poskytované služby 
závislé na softwaru, hardwaru nebo 
komunikační technologii, nebo jsou s 
nimi nabízeny v rámci balíčku, stížnost 
konečného zákazníka by měla být vyřízena 
prostřednictvím jednotného kontaktního 
místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) měli právo na dobrou úroveň 
poskytování služeb a vyřizování stížností 
ze strany svého poskytovatele služeb v 
elektroenergetice. Poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice vyřizují stížnosti 
nekomplikovaným způsobem, spravedlivě 
a rychle;

g) měli právo na dobrou úroveň 
poskytování služeb a vyřizování stížností 
ze strany svého poskytovatele služeb v 
elektroenergetice. Poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice vyřizují stížnosti 
nekomplikovaným způsobem, spravedlivě 
a rychle. Pokud jsou poskytované služby 
závislé na softwaru, hardwaru nebo 
komunikační technologii, nebo jsou s 
nimi nabízeny v rámci balíčku, stížnost 
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konečného zákazníka by měla být vyřízena 
prostřednictvím jednotného kontaktního 
místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) byli s dostatečným předstihem před 
plánovaným odpojením řádně informováni 
o alternativách k odpojení. Tyto alternativy 
mohou zmiňovat zdroje podpory 
umožňující odpojení předejít, alternativní 
platební plány, dluhové poradenství nebo 
moratorium na odpojování a neměly by pro 
zákazníky představovat dodatečné náklady;

i) byli s dostatečným předstihem před 
plánovaným odpojením řádně informováni 
o alternativách k odpojení. Tyto alternativy 
zmiňují alternativy k odpojení, je např. 
snížení dodávek, zdroje podpory 
umožňující odpojení předejít, alternativní 
platební plány, dluhové poradenství nebo 
moratorium na odpojování a neměly by pro 
zákazníky představovat dodatečné náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Jaromír Kohlíček

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) byli s dostatečným předstihem před 
plánovaným odpojením řádně informováni 
o alternativách k odpojení. Tyto alternativy 
mohou zmiňovat zdroje podpory 
umožňující odpojení předejít, alternativní 
platební plány, dluhové poradenství nebo 
moratorium na odpojování a neměly by pro 
zákazníky představovat dodatečné 
náklady;

i) byli s dostatečným předstihem před 
plánovaným odpojením řádně informováni 
o alternativách k odpojení. Tyto alternativy 
mohou zmiňovat zdroje podpory 
umožňující odpojení předejít, alternativní 
platební plány, dluhové poradenství nebo 
moratorium na odpojování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 369
Miroslav Poche, Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) byli s dostatečným předstihem před 
plánovaným odpojením řádně informováni 
o alternativách k odpojení. Tyto alternativy 
mohou zmiňovat zdroje podpory 
umožňující odpojení předejít, alternativní 
platební plány, dluhové poradenství nebo 
moratorium na odpojování a neměly by pro 
zákazníky představovat dodatečné 
náklady;

i) měli s dostatečným předstihem před 
plánovaným odpojením přístup k 
odpovídajícím informacím o alternativách 
k odpojení. Tyto alternativy mohou 
zmiňovat zdroje podpory umožňující 
odpojení předejít, alternativní platební 
plány, dluhové poradenství nebo 
moratorium na odpojování. Informace jsou 
spotřebitelům zpřístupněny bez 
dodatečných nákladů;

Or. en

Odůvodnění

Pokud by alternativy k odpojení nepředstavovaly pro zákazníky, kteří nejsou schopni platit 
své účty za energii, žádné náklady, museli by je nést všichni uživatelé soustavy, což by však 
mělo za následek zvýšení cen za elektřinu pro všechny zákazníky, včetně zranitelných osob, a 
zejména těch osob, jež požádaly o alternativní řešení.

Pozměňovací návrh 370
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Edouard Martin, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) byl definován pojem zranitelných 
zákazníků, jak je uvedeno v článku 28, a 
stanovena pravidla pro ochranu 
zákazníků, kteří jsou zadluženi, včetně 
zákazu odpojení elektrické energie a 
plynu těmto zákazníkům v kritických 
situacích
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Or. en

Pozměňovací návrh 371
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, 
Isabella De Monte

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) bylo v souladu s pojmem 
zranitelného spotřebitele, jak je definován 
v článku 28, zakázáno odpojení elektrické 
energie a plynu zranitelným 
spotřebitelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) obdrželi závěrečné vyúčtování po 
jakékoli změně dodavatele elektřiny 
nejpozději šest týdnů poté, co změna 
dodavatele proběhla.

j) obdrželi závěrečné vyúčtování po 
jakékoli změně dodavatele elektřiny 
nejpozději dva týdny poté, co změna 
dodavatele proběhla.

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 373
Cornelia Ernst
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) obdrželi závěrečné vyúčtování po 
jakékoli změně dodavatele elektřiny 
nejpozději šest týdnů poté, co změna 
dodavatele proběhla.

j) obdrželi závěrečné vyúčtování po 
jakékoli změně dodavatele elektřiny 
nejpozději dva týdny poté, co změna 
dodavatele proběhla.

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 374
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) obdrželi závěrečné vyúčtování po 
jakékoli změně dodavatele elektřiny 
nejpozději šest týdnů poté, co změna 
dodavatele proběhla.

j) obdrželi závěrečné vyúčtování po 
jakékoli změně dodavatele elektřiny 
nejpozději dva týdny poté, co změna 
dodavatele proběhla.

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 375
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) obdrželi závěrečné vyúčtování po j) obdrželi závěrečné vyúčtování po 
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jakékoli změně dodavatele elektřiny 
nejpozději šest týdnů poté, co změna 
dodavatele proběhla.

jakékoli změně dodavatele elektřiny 
nejpozději dva týdny poté, co změna 
dodavatele proběhla.

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 376
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) obdrželi společně se smlouvou 
stručný přehled základních smluvních 
podmínek (jako jsou např. základní 
charakteristiky služby, podrobné 
informace o cenách, podmínky pro změnu 
poskytovatele a zvýšení ceny) psaný 
srozumitelným jazykem, a to na první 
straně smlouvy;

Or. en

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 377
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa 
Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, 
Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) obdrželi společně se smlouvou 
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stručný přehled základních smluvních 
podmínek (jako jsou např. základní 
charakteristiky služby, podrobné 
informace o cenách, podmínky pro změnu 
poskytovatele a zvýšení ceny) psaný 
srozumitelným jazykem, a to na první 
straně smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) byli oprávněni k podpisu jedné či 
více smluv o koupi energie, v níž figuruje 
jeden či více kupujících, se zařízeními 
vyrábějícími elektřinu přímo v místě, v 
blízkém okolí nebo na dálku, aniž by 
museli hradit nepřiměřené a 
nespravedlivé náklady a řídit se 
nepřiměřenými a nespravedlivými 
správními postupy;

Or. en

Odůvodnění

Ve většině evropských zemí však přímý nákup elektřiny není regulovaný, povolený nebo mu 
brání nepříznivá pravidla. Právní předpisy EU by měly ustanovit práva zákazníků 
podepisovat dohody o nákupu energie. To by umožnilo zákazníkům, včetně velkých 
energeticky náročných podniků, pevně stanovit nebo případně snížit náklady na elektřinu tím, 
že si budou kupovat elektřinu přímo od výrobců, zejména těch, kteří využívají obnovitelné 
zdroje energie.

Pozměňovací návrh 379
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) mohli kdykoli bezplatně ukončit 
smlouvu s dodavateli a poskytovateli 
doplňkových produktů nebo služeb 
(včetně nabídek v rámci balíčku služeb), 
pokud dojde k prodloužení smlouvy bez 
souhlasu zákazníka;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) odpojení dodávek elektrické 
energie konečnému zákazníkovi nesmělo 
být odůvodněno neuhrazením 
doplňkových produktů nebo služeb 
poskytovaných dodavatelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) byli oprávněni k podpisu jedné či 
více smluv o koupi energie, v níž figuruje 
jeden či více kupujících, se zařízeními 
vyrábějícími elektřinu přímo v místě, v 
blízkém okolí nebo na dálku, aniž by 
museli hradit nepřiměřené a 
nespravedlivé náklady a řídit se 
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nepřiměřenými a nespravedlivými 
správními postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) bylo zjištěno, že všichni dodavatelé 
budou nabízet účinné, spravedlivé a 
účelné postupy vyřizování stížností. 
Zajištěním tohoto požadavku mohou být 
pověřeny národní regulační orgány a 
mohou být zavedeny osvědčené postupy a 
normy vyřizování stížností;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) mohli kdykoli bezplatně ukončit 
smlouvu s dodavateli a poskytovateli 
doplňkových produktů nebo služeb 
(včetně nabídek v rámci balíčku služeb),
pokud dojde k prodloužení smlouvy bez 
souhlasu zákazníka;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad 
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Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) mohli kdykoli bezplatně ukončit 
smlouvu s dodavateli a poskytovateli 
doplňkových produktů nebo služeb 
(nabídky v rámci balíčku služeb), pokud 
dojde k prodloužení smlouvy bez souhlasu 
zákazníka;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) obdrželi společně se smlouvou 
stručný souhrn základních smluvních 
podmínek psaný srozumitelným jazykem, 
a to na první straně smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jc) mohli kdykoli bezplatně ukončit 
smlouvu s dodavateli a poskytovateli 
doplňkových produktů nebo služeb 
(včetně nabídek v rámci balíčku služeb), 
pokud dojde k prodloužení smlouvy bez 
souhlasu zákazníka;
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Or. en

Pozměňovací návrh 387
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jc) neuhrazení doplňkových produktů 
nebo služeb nemohlo být v žádném 
případě důvodem k odpojení dodávek 
elektrické energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uzavření účastnické smlouvy týkající se 
doplňkových produktů nebo služeb 
poskytovaných nebo distribuovaných 
dodavatelem v rámci balíčku služeb 
neobnovuje dobu platnosti původní 
smlouvy, pokud s tím konečný zákazník 
nevysloví jednoznačný souhlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mimo jiné prostřednictvím 
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svých národních regulačních orgánů 
zajistí, aby všichni dodavatelé vyřizovali 
stížnosti rychle, spravedlivě a účinně. 
Členské státy zavedou normy pro 
vyřizování stížností a přímé kompenzace 
pro spotřebitele v případě, že dodavatelé 
tyto normy poruší;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jd) neuhrazení doplňkových produktů 
nebo služeb nemohlo být v žádném 
případě důvodem k odpojení dodávek 
elektrické energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

je) uzavření účastnické smlouvy 
týkající se doplňkových produktů nebo 
služeb poskytovaných nebo 
distribuovaných dodavatelem v rámci 
balíčku služeb neobnovuje dobu platnosti 
původní smlouvy, pokud s tím konečný 
zákazník nevysloví jednoznačný souhlas;

Or. en
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Pozměňovací návrh 392
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. j f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jf) členské státy mimo jiné 
prostřednictvím svých národních 
regulačních orgánů zajistí, aby všichni 
dodavatelé vyřizovali stížnosti rychle, 
spravedlivě a účinně. Členské státy 
mohou zavést normy pro vyřizování 
stížností a přímé kompenzace pro 
spotřebitele v případě, že dodavatelé tyto 
normy poruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mimo jiné 
prostřednictvím svých národních 
regulačních orgánů zajistí, aby všichni 
dodavatelé vyřizovali stížnosti rychle, 
spravedlivě a účinně. Členské státy 
mohou zavést normy pro vyřizování 
stížností a přímé kompenzace pro 
spotřebitele v případě, že dodavatelé tyto 
normy poruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a

Způsoby uvádění nabídek na trh a prodeje

1. Členské státy zajistí, aby byly služby v 
elektroenergetice, včetně smluv s 
dynamickým určováním ceny elektřiny, a 
další produkty nebo služby transparentní 
a aby byly sdělovány konečným 
zákazníkům srozumitelným způsobem. 
Členské státy prostřednictvím svých 
národních regulačních orgánů zajistí, aby 
byly v nabídkách uváděny a zvýrazněny 
základní podmínky, a budou sledovat 
transparentnost nabídek na trhu a o svých 
zjištěních budou podávat zprávy.

2. Členské státy zajistí, aby byli zákazníci 
v domácnostech plně informováni a aby 
získali základní informace o nabídce na 
jednom místě. Členské státy 
prostřednictvím svých národních 
regulačních orgánů zajistí, aby nabídky 
používaly běžnou terminologii schválenou 
na vnitrostátní úrovni. Tyto základní 
informace by měly zahrnovat:

– základní vlastnosti a název produktu, 
případně včetně informací o dopadech na 
životní prostředí, jednoznačného popisu 
propagačních opatření a slev,

– informace o doplňkových službách 
(např. údržbě, pojištění, opatřeních ke 
zvýšení energetické účinnosti), jejich ceně 
a poskytovateli těchto služeb, pokud se liší 
od dodavatele energie nebo agregátora,

– celkovou cenu elektřiny (včetně všech 
složek nákladů, tj. dodávky, distribuce, 
daní a poplatků), stejně jako jednotkovou 
cenu za kWh (včetně všech poplatků a 
daní), což umožní konečným zákazníkům 
provést jednoduché srovnání a snadno 
rozpoznat nejvýhodnější nabídku,

– případné jednorázové platby, včetně 
aktivačních poplatků a nákladů za 
připojení do sítě,
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– podmínky pro změny cen a sazeb po 
dobu trvání smlouvy,

– trvání smlouvy a podmínky pro 
ukončení, včetně výpovědní lhůty a 
případných poplatků a sankcí,

– kontaktní údaje dodavatele nebo 
agregátora, adresa kontaktního místa 
služeb zákazníkům, telefonní číslo a e-
mail, případně s uvedením všech 
zprostředkovatelů.

Koneční zákazníci budou nadále dostávat 
všechny předsmluvní informace o trvalém 
nosiči, jak vyplývá z jejich povinností 
podle směrnice 2011/83/EU. Základní 
prvky sdělované konečnému zákazníkovi 
ve fázi nabídky musí být stejné, jaké jsou 
uvedeny v konečné nabídce a ve smlouvě.

3. Členské státy zajistí, aby koneční 
zákazníci byli informováni dodavatelem o 
jeho nejlepší nabídce před podpisem, a po 
podpisu pak alespoň jednou ročně.

4. Členské státy prostřednictvím svých 
národních regulačních orgánů zajistí a 
sledují, že koneční zákazníci dostávají 
informace o zvláštních okolnostech 
souvisejících s periodicitou účtů, jež by 
mohla mít za následek „nepříjemná 
překvapení z výše účtu“, pokud by ke 
změně došlo v konkrétním období roku.

5. Členské státy zajistí, aby byli koneční 
zákazníci chráněni před nepoctivými a 
zavádějícími způsoby prodeje. V tomto 
ohledu členské státy zakážou podomní 
prodej v odvětví energetiky a posílí 
pravidla, jimiž se řídí kanály pro uvádění 
produktů na trh v oblasti energetiky, jako 
např. telefon, e-mail, SMS či sociální sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a

Způsoby uvádění nabídek na trh a prodeje

1. Členské státy zajistí, aby byly služby v 
elektroenergetice, včetně smluv s 
dynamickým určováním ceny elektřiny, a 
další produkty nebo služby transparentní 
a aby byly sdělovány konečným 
zákazníkům srozumitelným způsobem. 
Členské státy prostřednictvím svých 
národních regulačních orgánů zajistí, aby 
byly v nabídkách uváděny a zvýrazněny 
základní podmínky, a budou sledovat 
transparentnost nabídek na trhu a o svých 
zjištěních budou podávat zprávy.

2. Členské státy zajistí, aby byli zákazníci 
v domácnostech plně informováni a aby 
získali základní informace o nabídce na 
jednom místě. Členské státy 
prostřednictvím svých národních 
regulačních orgánů zajistí, aby nabídky 
používaly běžnou terminologii schválenou 
na vnitrostátní úrovni. Tyto základní 
informace zahrnují:

– základní vlastnosti a název produktu, 
případně včetně informací o dopadech na 
životní prostředí, jednoznačného popisu 
propagačních opatření a slev,

– informace o doplňkových službách, 
jejich ceně a poskytovateli těchto služeb, 
pokud se liší od dodavatele energie nebo 
agregátora,

– celkovou cenu elektřiny, včetně všech 
složek nákladů, stejně jako jednotkovou 
cenu za kWh, včetně všech poplatků a 
daní,

– případné jednorázové platby, včetně 
aktivačních poplatků a nákladů za 
připojení do sítě, – podmínky pro změny 
cen a sazeb po dobu trvání smlouvy, –
trvání smlouvy a podmínky pro ukončení, 
včetně výpovědní lhůty a případných 
poplatků a sankcí, – četnost plateb a 
možnosti metody, – kontaktní údaje 



AM\1135603CS.docx 47/174 PE609.627

CS

dodavatele nebo agregátora, adresa 
kontaktního místa služeb zákazníkům, 
telefonní číslo a e-mail, případně s 
uvedením všech zprostředkovatelů.

Koneční zákazníci budou nadále dostávat 
všechny předsmluvní informace o trvalém 
nosiči, jak vyplývá z jejich povinností 
podle směrnice 2011/83/EU. Základní 
prvky sdělované konečnému zákazníkovi 
ve fázi nabídky musí být stejné, jaké jsou 
uvedeny v konečné nabídce a ve smlouvě.

3. Členské státy zajistí, aby koneční 
zákazníci byli informováni dodavatelem o 
jeho nejlepší nabídce před podpisem, a po 
podpisu pak alespoň jednou ročně.

4. Členské státy prostřednictvím svých 
národních regulačních orgánů zajistí a 
sledují, že koneční zákazníci dostávají 
informace o zvláštních okolnostech 
souvisejících s periodicitou účtů, jež by 
mohla mít za následek „nepříjemná 
překvapení z výše účtu“, pokud by ke 
změně došlo v konkrétním období roku.

5. Členské státy zajistí, aby byli koneční 
zákazníci chráněni před nepoctivými či 
zavádějícími způsoby prodeje.

Or. en

Odůvodnění

Řada spotřebitelů dokáže porozumět jednotlivým nabídkám na trhu s energií a srovnávat je 
jen s obtížemi a ne ve všech případech jsou k dispozici nezávislé srovnávací nástroje. Aby 
mohl spotřebitel učinit informované rozhodnutí, měl mít možnost se ve své volbě spolehnout 
na transparentnost informací dodavatele o cenách, podmínkách a dopadech na životní 
prostředí. Základní informace o nabídkách energií by proto měly být spotřebiteli dostupné na 
jednom místě a měly by být stručné o snadno srozumitelné.

Pozměňovací návrh 396
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Článek 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se

Nárok na smlouvu s dynamickým 
určováním ceny

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na 
požádání získat od svého dodavatele 
smlouvu s dynamickým určováním ceny 
elektřiny.

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje.

3. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
nejméně po dobu deseti let poté, co takové 
smlouvy začnou být dostupné, sledují 
hlavní vývoj v oblasti takových smluv, 
včetně nabídek na trhu, dopadu na účty 
spotřebitelů a zejména úrovně volatility 
cen, jakož i citlivost spotřebitelů na míru 
finančního rizika, a každoročně o tom 
podávají zprávu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 397
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na požádání 
získat od svého dodavatele smlouvu s 
dynamickým určováním ceny elektřiny.

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na požádání 
získat výběr smluv s dynamickým 
určováním ceny elektřiny. Členské státy 
případně prostřednictvím svého 
národního regulačního orgánu zajistí, aby 
dodavatelé nabízeli spotřebitelům, u nichž 
byl prokázán potenciální přínos a 
schopnost zvládat riziko, smlouvy s 
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dynamickým určováním ceny elektřiny. 
Posuzování přínosů bere v úvahu, zda má 
konečný zákazník zaveden systém a 
produkty, které mu pomohou vyrovnat se s 
riziky, a vhodnost profilu energetické 
spotřeby zákazníka. Před změnou smlouvy 
na smlouvu s dynamickým určováním 
ceny musí zákazník vždy vyslovit aktivní 
souhlas.

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele v domácnostech bude pravděpodobně obtížné porozumět potenciálnímu 
riziku a přínosu těchto smluv, ať už samostatně, nebo v kombinaci se sdruženou službou. 
Dodavatelé mají nejlepší předpoklady, aby mohli poskytnout spotřebiteli správné informace. 
Všechny nabídky by měly být prováděny tak, aby posilovaly postavení spotřebitele. 
Spotřebitelům by mohly vzniknout značné finanční závazky. To by mohlo mít nepříznivý dopad 
na domácnosti, které nebudou dostatečně schopné tato nepříjemná překvapení z výše účtu 
vstřebat.

Pozměňovací návrh 398
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na požádání 
získat od svého dodavatele smlouvu s 
dynamickým určováním ceny elektřiny.

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na požádání 
získat výběr smluv s dynamickým 
určováním ceny elektřiny. Členské státy 
případně prostřednictvím svého 
národního regulačního orgánu zajistí, aby 
dodavatelé nabízeli spotřebitelům, u nichž 
byl prokázán potenciální přínos a 
schopnost zvládat riziko, smlouvy s 
dynamickým určováním ceny elektřiny. 
Posuzování přínosů bere v úvahu, zda má 
konečný zákazník zaveden systém a 
produkty, které mu pomohou vyrovnat se s 
riziky, a vhodnost profilu energetické 
spotřeby zákazníka. Před změnou smlouvy 
na smlouvu s dynamickým určováním 
ceny musí zákazník vždy vyslovit aktivní 
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souhlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na požádání 
získat od svého dodavatele smlouvu s 
dynamickým určováním ceny elektřiny.

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na požádání 
získat dynamické určování ceny elektřiny 
s dostatečně širokým výběrem smluv na 
každém trhu. Pokud trh neposkytuje 
dostatečný výběr, členské státy přijmou 
vhodná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na požádání 
získat od svého dodavatele smlouvu s 
dynamickým určováním ceny elektřiny.

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na požádání 
získat od svého dodavatele smlouvu s 
dynamickým určováním ceny elektřiny za 
předpokladu technické dostupnosti, 
kterou tato služba vyžaduje.

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu Komise má každý konečný zákazník právo na smlouvu s dynamickým určováním 
ceny elektřiny. Předpokladem uzavření takové smlouvy je však inteligentní měřicí systém, 



AM\1135603CS.docx 51/174 PE609.627

CS

který nemusí mít konečný zákazník vždy k dispozici.

Pozměňovací návrh 401
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na požádání 
získat od svého dodavatele smlouvu s 
dynamickým určováním ceny elektřiny.

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na požádání 
získat smlouvu s dynamickým určováním 
ceny elektřiny, je-li to technicky 
proveditelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Barbara Kappel

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na 
požádání získat od svého dodavatele
smlouvu s dynamickým určováním ceny 
elektřiny.

1. Členské státy zajistí, aby byly 
odstraněny všechny překážky, které by 
dodavateli bránili nabízet konečným 
zákazníkům smlouvu s dynamickým 
určováním ceny elektřiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na 

1. Členské státy zajistí, aby byly
odstraněny všechny překážky, které by 
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požádání získat od svého dodavatele
smlouvu s dynamickým určováním ceny 
elektřiny.

dodavateli bránili nabízet konečným 
zákazníkům smlouvu s dynamickým 
určováním ceny elektřiny.

Or. en

Odůvodnění

Překážky, které brání v nabízení smluv s dynamickým určováním ceny, by měly být 
odstraněny. Avšak povinnost nabízet dynamické určování ceny by mohlo vytvářet překážku 
pro menší subjekty vstupující na trh. Trh by měl mít dostatečnou volnost, aby mohl vytvářet 
vhodné produkty sám.

Pozměňovací návrh 404
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na 
požádání získat od svého dodavatele
smlouvu s dynamickým určováním ceny 
elektřiny.

1. Členské státy zajistí, aby byly 
odstraněny všechny překážky, které by 
dodavateli bránili nabízet konečnému 
zákazníkovi smlouvu s dynamickým 
určováním ceny elektřiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na 
požádání získat od svého dodavatele 
smlouvu s dynamickým určováním ceny 
elektřiny.

1. Členské státy zajistí, aby byly 
odstraněny všechny překážky, které by 
dodavateli bránili nabízet smlouvy s 
dynamickým určováním ceny elektřiny, 
pokud tuto možnost zvolí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 406
Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl právo na požádání 
získat od svého dodavatele smlouvu s 
dynamickým určováním ceny elektřiny.

1. Členské státy zajistí, aby každý 
konečný spotřebitel měl možnost si na 
trhu vybrat smlouvu s dynamickým 
určováním ceny elektřiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje.

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje, a to 
způsobem, který umožňuje konečnému 
zákazníkovi porovnat přínosy těchto 
smluv s dalšími druhy smluv, které jsou 
na trhu dostupné. Při nabízení těchto 
smluv dodavatel informuje o smluvních 
podmínkách a poskytne souhrn 
základních smluvních podmínek s jasným 
varování před finančními riziky spojenými 
se smlouvou s dynamickým určováním 
ceny. Tento souhrn základních smluvních 
podmínek obsahuje ukázkový příklad 
znázorňující nejvyšší finanční závazky 
spotřebitele, jako např. odhad ročního 
vyúčtování, ve srovnání se stávající 
smlouvou. Poskytnuté informace musí být 
mezi dodavateli srovnatelné.

Or. en
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Odůvodnění

Pro spotřebitele v domácnostech bude pravděpodobně obtížné porozumět potenciálnímu 
riziku a přínosu těchto smluv, ať už samostatně, nebo v kombinaci se sdruženou službou. 
Dodavatelé mají nejlepší předpoklady, aby mohli poskytnout spotřebiteli správné informace. 
Všechny nabídky by měly být prováděny tak, aby posilovaly postavení spotřebitele. 
Spotřebitelům by mohly vzniknout značné finanční závazky. To by mohlo mít nepříznivý dopad 
na domácnosti, které nebudou dostatečně schopné tato nepříjemná překvapení z výše účtu 
vstřebat.

Pozměňovací návrh 408
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje.

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje, a to 
způsobem, který umožňuje konečnému 
zákazníkovi porovnat přínosy těchto 
smluv s dalšími druhy smluv, které jsou 
na trhu dostupné. Při nabízení těchto 
smluv dodavatel informuje o smluvních 
podmínkách a poskytne souhrn 
základních smluvních podmínek s jasným 
varování před finančními riziky spojenými 
se smlouvou s dynamickým určováním 
ceny. Tento souhrn základních smluvních 
podmínek obsahuje ukázkový příklad 
znázorňující nejvyšší finanční závazky 
spotřebitele, jako např. odhad ročního 
vyúčtování, ve srovnání se stávající 
smlouvou. Poskytnuté informace musí být 
mezi dodavateli srovnatelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje.

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje, 
stejně jako o případných dodatečných 
nákladech, které mohou být spojeny s 
instalací technického vybavení 
umožňujícího plnění. Při nabízení těchto 
smluv dodavatel informuje o smluvních 
podmínkách a poskytne souhrn 
základních smluvních podmínek s jasným 
varování před finančními riziky spojenými 
se smlouvou s dynamickým určováním 
ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José 
Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje.

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které takové smlouvy s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představují, a 
aby dodavatelé přijali vhodná opatření s 
cílem zajistit, že zákazníci nebudou 
podepisovat nevhodné smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Miroslav Poche, Pavel Poc
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje.

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje. To 
může zahrnovat potřebu požádat o 
instalaci inteligentního měřiče za 
odpovídající cenu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty je třeba vyjasnit, že smlouvu s dynamickým určováním ceny mohou 
uzavírat pouze zákazníci, kteří mají instalovaný inteligentní měřič.

Pozměňovací návrh 412
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje.

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje, 
včetně potřeby mít instalovaný 
odpovídající měřič.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Jaromír Kohlíček

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje.

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje, 
včetně potřeby mít instalovaný 
odpovídající měřič.

Or. en

Odůvodnění

Dynamické určování ceny není v praxi možné bez odpovídajícího měřiče. Na to je třeba v této 
směrnici jednoznačně upozornit, aby byli zákazníci řádně informováni a také proto, aby bylo 
zjištěno, že související náklady ponese zákazník, který o smlouvu s dynamickým určováním 
ceny elektřiny požádal, a nedošlo k rozdělení nákladů mezi všechny zákazníky.

Pozměňovací návrh 414
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které taková smlouva s dynamickým 
určováním ceny elektřiny představuje.

2. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které představují různé modely určování 
ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby 
dodavatelé elektřiny, kteří poskytují 
smlouvy s dynamickým určováním ceny, 
před uzavřením smlouvy vypracovali 
rizikový profil konečného zákazníka. 
Tento rizikový profil by měl brát v úvahu 
profil energetické spotřeby zákazníků, 
jejich schopnost převzít riziko, včetně 
schopnosti hradit účty, jejich schopnost 
pružnosti v době špičky a to, zda chápou 
související rizika. Rizika produktu 
nabízeného konečnému zákazníkovi 
odráží rizikový profil konečného 
spotřebitele. Dodavatelé při hodnocení 
rizikového profilu a tvorbě smluv 
s dynamickým určováním ceny vycházejí z 
metodiky schválené členským státem, 
mimo jiné prostřednictvím národních 
regulačních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa 
Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Před změnou smlouvy na smlouvu 
s dynamickým určováním ceny musí 
každý zákazník povinně vyslovit aktivní 
souhlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy usilují o snížení 
podílu pevných složek v účtech za 
elektřinu pro konečné zákazníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí, aby měl každý 
konečný zákazník právo na smlouvu, 
která není smlouvou s dynamickým 
určováním ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
nejméně po dobu deseti let poté, co takové 
smlouvy začnou být dostupné, sledují 
hlavní vývoj v oblasti takových smluv, 
včetně nabídek na trhu, dopadu na účty 
spotřebitelů a zejména úrovně volatility 
cen, jakož i citlivost spotřebitelů na míru 
finančního rizika, a každoročně o tom 

3. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
nejméně po dobu deseti let poté, co takové 
smlouvy začnou být dostupné, sledují 
hlavní vývoj v oblasti takových smluv, 
včetně nabídek na trhu, regulačního rámce 
a konkrétně opatření přijatých členskými 
státy ke snížení regulačních překážek,
dopadu na účty spotřebitelů a zejména 
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podávají zprávu. úrovně volatility cen, podílu energetické 
složky na účtech spotřebitelů a citlivost 
spotřebitelů na míru finančního rizika, a 
každoročně o tom podávají zprávu, jakož i 
celkové distributivní účinky.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
nejméně po dobu deseti let poté, co takové 
smlouvy začnou být dostupné, sledují 
hlavní vývoj v oblasti takových smluv, 
včetně nabídek na trhu, dopadu na účty 
spotřebitelů a zejména úrovně volatility 
cen, jakož i citlivost spotřebitelů na míru 
finančního rizika, a každoročně o tom 
podávají zprávu.

3. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
nejméně po dobu deseti let poté, co takové 
smlouvy začnou být dostupné, sledují 
hlavní vývoj v oblasti takových smluv, 
včetně:

– nabídek na trhu,

– dopadu na účty za elektrickou energii 
jak u spotřebitelů s těmito smlouvami, tak 
u ostatních spotřebitelů, a zejména úrovně 
volatility cen, jakož i citlivost spotřebitelů 
na míru finančního rizika,

– počet spotřebitelů, které postihla 
nepříjemná překvapení z výše účtu nebo 
mají výrazně vyšší účty, a každoročně o 
tom podávají zprávu.

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele v domácnostech bude pravděpodobně obtížné porozumět potenciálnímu 
riziku a přínosu těchto smluv, ať už samostatně, nebo v kombinaci se sdruženou službou. 
Dodavatelé mají nejlepší předpoklady, aby mohli poskytnout spotřebiteli správné informace. 
Všechny nabídky by měly být prováděny tak, aby posilovaly postavení spotřebitele. 
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Spotřebitelům by mohly vzniknout značné finanční závazky. To by mohlo mít nepříznivý dopad 
na domácnosti, které nebudou dostatečně schopné tato nepříjemná překvapení z výše účtu 
vstřebat.

Pozměňovací návrh 421
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
nejméně po dobu deseti let poté, co takové 
smlouvy začnou být dostupné, sledují 
hlavní vývoj v oblasti takových smluv, 
včetně nabídek na trhu, dopadu na účty 
spotřebitelů a zejména úrovně volatility 
cen, jakož i citlivost spotřebitelů na míru 
finančního rizika, a každoročně o tom 
podávají zprávu.

3. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
nejméně po dobu deseti let poté, co takové 
smlouvy začnou být dostupné, sledují 
hlavní vývoj v oblasti takových smluv, 
včetně

– nabídek na trhu,

– dopadu na účty za elektrickou energii 
jak u spotřebitelů s těmito smlouvami, tak 
u ostatních spotřebitelů, a zejména úrovně 
volatility cen, jakož i citlivost spotřebitelů 
na míru finančního rizika,

– počet spotřebitelů, které postihla 
nepříjemná překvapení z výše účtu nebo 
mají výrazně vyšší účty, a každoročně o 
tom podávají zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
nejméně po dobu deseti let poté, co takové 
smlouvy začnou být dostupné, sledují 
hlavní vývoj v oblasti takových smluv, 
včetně nabídek na trhu, dopadu na účty 
spotřebitelů a zejména úrovně volatility 
cen, jakož i citlivost spotřebitelů na míru 
finančního rizika, a každoročně o tom 
podávají zprávu.

3. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
nejméně po dobu deseti let poté, co takové 
smlouvy začnou být dostupné, sledují 
hlavní vývoj v oblasti takových smluv, 
včetně nabídek na trhu, dopadu na účty 
spotřebitelů za elektrickou energii a 
zejména úrovně volatility cen, a 
každoročně o tom podávají zprávu, a 
přijmou vhodná opatření, pokud ze 
sledování vyplyne, že stávající úroveň 
ochrany zákazníků v domácnostech není 
dostatečná.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Eugen Freund, 
Dan Nica

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby byla pro 
konečné zákazníky zavedena vhodná 
ochranná opatření pro případ změny cen, 
aby se tak zabránilo nepříjemným 
překvapením z výše účtu nebo vysokým 
částkám finančních závazků. Zákazníci 
v domácnostech v rámci smlouvy s 
dynamickým určováním ceny nikdy 
neplatí více, než kolik by platili v rámci 
nedynamické sazby.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Cornelia Ernst
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud ze sledování vyplyne, že 
stávající úroveň ochrany zákazníků 
v domácnostech není dostatečná, členské 
státy prostřednictvím svých národních 
regulačních orgánů zajistí přijetí 
vhodných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud ze sledování vyplyne, že 
stávající úroveň ochrany zákazníků 
v domácnostech není dostatečná, členské 
státy prostřednictvím svých národních 
regulačních orgánů zajistí přijetí 
vhodných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise sdílí osvědčené postupy 
týkající se smluv s dynamickým 
určováním ceny elektřiny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 427
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy zajistí, aby 
dodavatelé elektřiny, kteří poskytují 
smlouvy s dynamickým určováním ceny, 
před uzavřením smlouvy vypracovali 
rizikový profil konečného zákazníka. 
Tento rizikový profil by měl brát v úvahu 
profil energetické spotřeby zákazníků, 
jejich schopnost převzít riziko, včetně 
schopnosti hradit účty, jejich schopnost 
pružnosti v době špičky a to, zda chápou 
související rizika. Rizika produktu 
nabízeného konečnému zákazníkovi 
odráží rizikový profil konečného 
zákazníka. Dodavatelé při hodnocení 
rizikového profilu a tvorbě smluv 
s dynamickým určováním ceny vycházejí z 
metodiky schválené členským státem, 
mimo jiné prostřednictvím národních 
regulačních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy zajistí, aby 
dodavatelé elektřiny, kteří poskytují 
smlouvy s dynamickým určováním ceny, 
před uzavřením smlouvy vypracovali 
rizikový profil konečného zákazníka. 
Rizika produktu nabízeného konečnému 
zákazníkovi odráží rizikový profil 
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konečného zákazníka. Dodavatelé při 
hodnocení rizikového profilu a tvorbě 
smluv s dynamickým určováním ceny 
vycházejí z metodiky schválené členským 
státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Členské státy zajistí, aby 
dodavatelé zvážili, zda mají koneční 
zákazníci spotřebiče, produkty a systémy, 
které jsou nezbytné k dosažení výhod ze 
smluv s dynamickým určováním ceny, 
které jsou jim nabízeny. Při nabízení 
těchto systémů a produktů dodavatelé 
zajistí, aby mohl konečný zákazník 
inteligentní funkce kdykoli vypnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Členské státy zajistí, aby byla pro 
konečné zákazníky zavedena vhodná 
ochranná opatření pro případ změny cen, 
aby se tak zabránilo nepříjemným 
překvapením z výše účtu nebo vysokým 
částkám finančních závazků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 431
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Členské státy zajistí, aby 
dodavatelé zvážili, zda mají koneční 
zákazníci spotřebiče, produkty a systémy, 
které jsou nezbytné k dosažení výhod ze 
smluv s dynamickým určováním ceny, 
které jsou jim nabízeny. Při nabízení 
těchto systémů a produktů dodavatelé 
zajistí, aby mohl konečný zákazník 
inteligentní funkce kdykoli vypnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Členské státy zajistí, aby měl každý 
konečný zákazník právo na výběr z více 
smluv, které nejsou smlouvami s 
dynamickým určováním ceny, smluv na 
dodávku elektrické energie, které nejsou 
časově vázány. Členské státy zajistí, aby 
byli koneční zákazníci ze strany 
dodavatelů důkladně informováni o 
existenci těchto smluv a o svém právu na 
přístup k nim.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e. Členské státy zajistí, aby měl každý 
konečný zákazník právo na výběr z více 
smluv, které nejsou smlouvami, které 
nejsou smlouvami s dynamickým 
určováním ceny, smluv na dodávku 
elektrické energie, které nejsou časově 
vázány. Členské státy zajistí, aby byli 
koneční zákazníci ze strany dodavatelů 
důkladně informováni o existenci těchto 
smluv a o svém právu na přístup k nim.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů.

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů. Při vstupu 
této směrnice v platnost bude technický 
proces změny dodavatele probíhat do 24 
hodin a bude možné jej provést v kterýkoli 
pracovní den.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Pavel Telička

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů.

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů. Technický 
proces změny dodavatele je možné provést 
v kterýkoli pracovní den a probíhá co 
nejdříve bez zbytečného odkladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů.

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů. Počínaje 
lednem 2022 proběhne technický proces 
změny dodavatele do 24 hodin a bude 
možné jej provést v kterýkoli pracovní 
den.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů.

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů. Tato lhůta 
se co nejdříve – podle výsledků analýzy 
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nákladů a přínosů – zkrátí na 24 hodin, 
nejpozději však do roku 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů.

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů. Počínaje 1. 
lednem 2020 proběhne změna během 
jednoho pracovního dne.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Jaromír Kohlíček

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů.

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit poskytovatele služeb v 
elektroenergetice a dodrží přitom smluvní 
podmínky, měl na tuto změnu nárok ve 
lhůtě tří týdnů.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit ochranu zákazníků vůči všem subjektům na trhu s elektrickou energií – nejen 
vůči dodavatelům, ale také vůči agregátorům.
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Pozměňovací návrh 440
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů.

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit poskytovatele služeb v 
elektroenergetice a dodrží přitom smluvní 
podmínky, měl na tuto změnu nárok ve 
lhůtě tří týdnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů.

1. Členské státy zajistí, aby zákazník, 
který si přeje změnit dodavatele a dodrží 
přitom smluvní podmínky, měl na tuto 
změnu nárok ve lhůtě jednoho týdne.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
zákazníkům nebyly účtovány žádné 
poplatky související se změnou dodavatele.

2. Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům nebyly účtovány žádné 
poplatky související se změnou dodavatele.

Or. en



AM\1135603CS.docx 71/174 PE609.627

CS

Odůvodnění

Z návrhu Komise vyplývá závěr, že nárok na změnu dodavatele bez povinnosti hradit jakýkoli 
poplatek v souvislosti s touto změnou, by se vztahoval na všechny zákazníky, včetně 
velkoobchodních zákazníků.

Pozměňovací návrh 443
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové smlouvy pro zákazníky 
prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto 
poplatky nesmí přesáhnout přímou 
hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel 
zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, 
včetně nákladů na případné investice v 
rámci balíčku nebo na služby, které již 
byly zákazníkovi poskytnuty jako součást 
plnění smlouvy.

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové smlouvy pro zákazníky 
prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto 
poplatky jsou přiměřené výhodě, kterou 
zákazník získává, a nesmí přesáhnout 
přímou hospodářskou ztrátu, kterou 
dodavatel zákazníka ukončujícího smlouvu 
utrpěl, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku nebo na služby, 
které již byly zákazníkovi poskytnuty jako 
součást plnění smlouvy. Důkazní břemeno 
výše přímé hospodářské ztráty nese vždy 
dodavatel a sledování zajišťuje národní 
regulační orgán.

V případě investic do zařízení v rámci 
balíčku se hospodářská ztráta stanoví na 
základě zbytkové hodnoty pro rata 
temporis dotovaného zařízení dodaného v 
rámci balíčku na základě smlouvy v 
okamžiku uzavření smlouvy, nebo na 
základě části poplatků za služby, které 
zbývá uhradit do konce smlouvy, podle 
toho, která částka je nižší.

Or. en
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Pozměňovací návrh 444
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové smlouvy pro zákazníky 
prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto 
poplatky nesmí přesáhnout přímou 
hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel 
zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, 
včetně nákladů na případné investice v 
rámci balíčku nebo na služby, které již 
byly zákazníkovi poskytnuty jako součást 
plnění smlouvy.

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové smlouvy pro zákazníky 
prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto 
poplatky nesmí přesáhnout přímou 
hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel 

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách za pevnou cenu na 
dobu určitou před uplynutím sjednané 
doby. Tyto poplatky mohou být účtovány, 
pouze pokud jsou takové smlouvy pro 
zákazníky prokazatelně výhodné. Kromě 
toho tyto poplatky jsou přiměřené výhodě, 
kterou zákazník získává, a nesmí 
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zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, 
včetně nákladů na případné investice v 
rámci balíčku nebo na služby, které již 
byly zákazníkovi poskytnuty jako součást 
plnění smlouvy.

přesáhnout přímou hospodářskou ztrátu, 
kterou dodavatel zákazníka ukončujícího 
smlouvu utrpěl, včetně nákladů na 
případné investice v rámci balíčku nebo na 
služby, které již byly zákazníkovi 
poskytnuty jako součást plnění smlouvy. 
Důkazní břemeno výše přímé hospodářské 
ztráty nese vždy dodavatel a sledování 
zajišťuje národní regulační orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové smlouvy pro zákazníky 
prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto 
poplatky nesmí přesáhnout přímou 
hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel 
zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, 
včetně nákladů na případné investice v 
rámci balíčku nebo na služby, které již 
byly zákazníkovi poskytnuty jako součást 
plnění smlouvy.

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové smlouvy pro zákazníky 
prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto 
poplatky jsou přiměřené výhodě, kterou 
zákazník získává, a nesmí přesáhnout 
přímou hospodářskou ztrátu, kterou 
dodavatel zákazníka ukončujícího smlouvu 
utrpěl, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku nebo na služby, 
které již byly zákazníkovi poskytnuty jako 
součást plnění smlouvy. Důkazní břemeno 
výše přímé hospodářské ztráty nese vždy 
dodavatel a sledování zajišťuje národní 
regulační orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Jaromír Kohlíček
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit 
účtování poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové smlouvy pro zákazníky 
prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto 
poplatky nesmí přesáhnout přímou 
hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel 
zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, 
včetně nákladů na případné investice v 
rámci balíčku nebo na služby, které již 
byly zákazníkovi poskytnuty jako součást 
plnění smlouvy.

3. Poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice mohou účtovat poplatky
za ukončení smlouvy zákazníkům, kteří z 
vlastní vůle ukončí smlouvu o dodávkách 
na dobu určitou před uplynutím sjednané 
doby. Poplatek za ukončení smlouvy musí 
být ve smlouvě o dodávce služeb zřetelně 
stanoven. Tyto poplatky nesmí přesáhnout 
přímou hospodářskou ztrátu, kterou 
dodavatel zákazníka ukončujícího smlouvu 
utrpěl, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku nebo na služby, 
které již byly zákazníkovi poskytnuty jako 
součást plnění smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Dodavatelé nabízejí smlouvy o dodávkách na dobu určitou, které jim nabízí určitou jistotu, 
pokud jde o dodávky. V těchto smlouvách obvykle nabízejí zákazníkům slevu (jako prémii za 
jistotu dodávek). Pokud dodavatelé nebudou moci účtovat poplatek za ukončení smlouvy před 
uplynutím sjednané doby, přijdou o jistotu dodávek, což může vést ke zvýšení cen elektrické 
energie.

Pozměňovací návrh 448
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Kromě toho tyto 
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mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové smlouvy pro zákazníky 
prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto 
poplatky nesmí přesáhnout přímou 
hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel 
zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, 
včetně nákladů na případné investice v 
rámci balíčku nebo na služby, které již 
byly zákazníkovi poskytnuty jako součást 
plnění smlouvy.

poplatky nesmí přesáhnout přímou 
hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel 
zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, 
včetně nákladů na případné investice v 
rámci balíčku nebo na služby, které již 
byly zákazníkovi poskytnuty jako součást 
plnění smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Miroslav Poche, Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit 
účtování poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové smlouvy pro zákazníky 
prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto 
poplatky nesmí přesáhnout přímou 
hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel 
zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, 
včetně nákladů na případné investice v 
rámci balíčku nebo na služby, které již 
byly zákazníkovi poskytnuty jako součást 
plnění smlouvy.

3. Poskytovatelé služeb v 
elektroenergetice jsou oprávněni účtovat 
poplatky za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Všechny tyto 
poplatky jsou jednoznačně uvedeny ve 
smlouvě o dodávkách a tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové v době podpisu smlouvy pro 
zákazníky prokazatelně výhodné. Kromě 
toho tyto poplatky nesmí přesáhnout 
přímou hospodářskou ztrátu, kterou 
dodavatel zákazníka ukončujícího smlouvu 
utrpěl, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku nebo na služby, 
které již byly zákazníkovi poskytnuty jako 
součást plnění smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované znění by nezajistilo stejnou úroveň ochrany zákazníkům ve všech členských 
státech. O poplatcích za ukončení smlouvy je třeba informovat s dostatečným předstihem, 
zákazníci musí být důkladně informováni o možných poplatcích, které mohou hradit.
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Pozměňovací návrh 450
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové smlouvy pro zákazníky 
prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto 
poplatky nesmí přesáhnout přímou 
hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel 
zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, 
včetně nákladů na případné investice v 
rámci balíčku nebo na služby, které již 
byly zákazníkovi poskytnuty jako součást 
plnění smlouvy.

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy konečným 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové smlouvy pro konečné zákazníky 
prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto 
poplatky nesmí přesáhnout přímou 
hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel 
konečného zákazníka ukončujícího 
smlouvu utrpěl, včetně nákladů na 
případné investice v rámci balíčku nebo na 
služby, které již byly konečnému 
zákazníkovi poskytnuty jako součást plnění 
smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Z návrhu Komise vyplývá závěr, že nárok na změnu dodavatele bez povinnosti hradit jakýkoli 
poplatek v souvislosti s touto změnou, by se vztahoval na všechny zákazníky, včetně 
velkoobchodních zákazníků.

Pozměňovací návrh 451
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 mohou
členské státy dodavatelům povolit 
účtování poplatků za ukončení smlouvy 

3. Členské státy povolí 
poskytovatelům služeb v elektroenergetice 
účtovat poplatky za ukončení smlouvy 
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zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové smlouvy pro zákazníky 
prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto 
poplatky nesmí přesáhnout přímou 
hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel
zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, 
včetně nákladů na případné investice v 
rámci balíčku nebo na služby, které již 
byly zákazníkovi poskytnuty jako součást 
plnění smlouvy.

zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
jsou jednoznačně stanoveny ve smlouvě o 
dodávkách. Kromě toho tyto poplatky 
nesmí přesáhnout přímou hospodářskou 
ztrátu, kterou poskytovatel služeb v 
elektroenergetice zákazníka ukončujícího 
smlouvu utrpěl, včetně nákladů na 
případné investice v rámci balíčku nebo na 
služby, které již byly zákazníkovi 
poskytnuty jako součást plnění smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Angelika Mlinar

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud jsou 
takové smlouvy pro zákazníky 
prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto 
poplatky nesmí přesáhnout přímou 
hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel 
zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, 
včetně nákladů na případné investice v 
rámci balíčku nebo na služby, které již 
byly zákazníkovi poskytnuty jako součást 
plnění smlouvy.

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy dodavatelům povolit účtování 
poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu o dodávkách na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky 
mohou být účtovány, pouze pokud je o 
nich zákazník jednoznačně informován 
předem. Kromě toho tyto poplatky nesmí 
přesáhnout přímou hospodářskou ztrátu, 
kterou dodavatel zákazníka ukončujícího 
smlouvu utrpěl, včetně nákladů na 
případné investice v rámci balíčku nebo na 
služby, které již byly zákazníkovi 
poskytnuty jako součást plnění smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE



PE609.627v04-00 78/174 AM\1135603CS.docx

CS

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě investic do zařízení 
v rámci balíčku se hospodářská ztráta 
stanoví na základě zbytkové hodnoty pro 
rata temporis dotovaného zařízení 
dodaného v rámci balíčku na základě 
smlouvy v okamžiku uzavření smlouvy, 
nebo na základě části poplatků za služby, 
které zbývá uhradit do konce smlouvy, 
podle toho, která částka je nižší.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby právo na 
změnu dodavatele bylo zákazníkům 
přiznáno bez diskriminace z hlediska 
nákladů, úsilí či času.

4. Členské státy zajistí, aby právo na 
změnu dodavatele bylo zákazníkům 
přiznáno bez diskriminace z hlediska 
nákladů, úsilí či času, včetně těch, kteří 
vyrábějí, skladují, spotřebovávají a 
prodávají elektrickou energií, ať už 
samostatně, nebo společně, a těch, kteří 
vlastní elektrická vozidla.

Poskytovatelé, kteří poskytují služby v 
rámci balíčku služeb, umožní konečným 
zákazníkům, aby jednotlivé části těchto 
smluv v rámci balíčku mohli ukončit nebo 
změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby právo na 
změnu dodavatele bylo zákazníkům 
přiznáno bez diskriminace z hlediska 
nákladů, úsilí či času.

4. Členské státy zajistí, aby právo na 
změnu dodavatele bylo zákazníkům 
přiznáno bez diskriminace z hlediska 
nákladů, úsilí či času, včetně těch, kteří 
vyrábějí, skladují, spotřebovávají a 
prodávají elektrickou energií, ať už 
samostatně, nebo společně, a těch, kteří 
vlastní elektrická vozidla.

Poskytovatelé, kteří poskytují služby v 
rámci balíčku služeb, umožní konečným 
zákazníkům, aby jednotlivé části těchto 
smluv v rámci balíčku mohli ukončit nebo 
změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby právo na 
změnu dodavatele bylo zákazníkům 
přiznáno bez diskriminace z hlediska 
nákladů, úsilí či času.

4. Členské státy zajistí, aby právo na 
změnu dodavatele bylo zákazníkům 
přiznáno bez diskriminace z hlediska 
nákladů, úsilí či času. Poskytovatelé, kteří 
poskytují služby v rámci balíčku služeb, 
umožní konečným zákazníkům, aby 
jednotlivé části těchto smluv v rámci 
balíčku mohli ukončit nebo změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Jaromír Kohlíček
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby právo na 
změnu dodavatele bylo zákazníkům 
přiznáno bez diskriminace z hlediska 
nákladů, úsilí či času.

4. Členské státy zajistí, aby právo na 
změnu poskytovatele služeb v 
elektroenergetice bylo zákazníkům 
přiznáno bez diskriminace z hlediska 
nákladů, úsilí či času.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit ochranu zákazníků vůči všem subjektům na trhu s elektrickou energií – nejen 
vůči dodavatelům, ale také vůči agregátorům.

Pozměňovací návrh 458
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby právo na 
změnu dodavatele bylo zákazníkům 
přiznáno bez diskriminace z hlediska 
nákladů, úsilí či času.

4. Členské státy zajistí, aby právo na 
změnu poskytovatele služeb v 
elektroenergetice bylo zákazníkům 
přiznáno bez diskriminace z hlediska 
nákladů, úsilí či času.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zákazníci v domácnostech jsou 
oprávněni provádět hromadné změny 
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dodavatele. Členské státy odstraní veškeré 
regulační a správní překážky pro 
hromadné změny dodavatele a vytvoří 
rámec, který zajistí nejvyšší možnou 
ochranu spotřebitele tak, aby se zabránilo 
jakýmkoli nekalým praktikám.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby byl proces 
změny spravedlivý a uplatňoval zákaz 
diskriminace, a zajistí koordinaci 
účastníků trhu, aby byl tento proces 
plynulý.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby byl proces 
změny spravedlivý a uplatňoval zákaz 
diskriminace, a zajistí koordinaci 
účastníků trhu, aby byl tento proces 
plynulý.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Eugen Freund, Edouard Martin
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby byl 
zakázán podomní prodej všem subjektům 
na trhu s elektřinou či zemním plynem.

Or. en

Odůvodnění

Osobní návštěvy v domě spotřebitele často ve snaze vyvíjet tlak na okamžitý podpis nové 
smlouvy je jednáním, které by nemělo mít v moderní společnosti místo a nemělo by být nadále 
povoleno. Tomuto podomnímu prodeji často padnou za oběť ti nejzranitelnější, kteří 
v důsledku těchto praktik mnohdy podepisují tarify, jež nejsou v jejich zájmu.

Pozměňovací návrh 463
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
napomáhají účasti na hromadných 
změnách dodavatele tím, že odstraní 
regulační a byrokratické překážky.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
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napomáhají účasti na hromadných 
změnách dodavatele tím, že odstraní 
regulační a byrokratické překážky.

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Paul Rübig

Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a

Je třeba, aby byla co nejdříve odstraněna 
veškerá narušení trhu způsobená 
neúplným provedením doporučení Komise 
ze dne 24. října 2006 o správě finančních 
zdrojů na vyřazování jaderných zařízení z 
provozu a nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivními odpady a směrnice Rady 
2011/70/Euratom; zapojení komerčních 
jaderných zařízení na vnitřním trhu s 
energií by měla doprovázet internalizace 
externích nákladů spojených s 
fungováním těchto zařízení. 

Or. de

Pozměňovací návrh 466
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José 
Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele.

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele.
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Členské státy zajistí, aby byl dodavatel 
informován o případných smlouvách 
uzavřených mezi jeho zákazníkem a 
agregátorem. Členské státy zajistí, aby 
koneční zákazníci, kteří mají uzavřenu 
smlouvu s agregátorem, měli stejná práva 
jako koneční zákazníci, kteří s 
agregátorem smlouvu uzavřenou nemají, 
včetně přístupu ke stejným nabídkám a 
sazbám.

Členské státy zajistí, aby koneční 
zákazníci byli ze strany agregátorů plně 
informováni o příležitostech a rizicích 
vyplývajících ze smluv, které jsou jim 
nabízeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele.

1. Členské státy zajistí, aby dodavatel 
nemohl zakázat konečným zákazníkům 
uzavřít smlouvu s agregátorem. V 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s nezávislým agregátorem 
a prodat svou flexibilitu na trhu 
prostřednictvím agregátora, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele. Dodavatelé nesmí upravovat 
své smlouvy se zákazníkem, jestliže se 
zákazník rozhodne podepsat smlouvu s 
nezávislým agregátorem za účelem 
zhodnocení své flexibility. Koneční 
zákazníci, kteří uzavřeli smlouvu s 
agregátorem, mají přístup ke stejným 
nabídkám a sazbám dodavatele, jako 
zákazníci, kteří tyto služby nevyužívají.

Or. en



AM\1135603CS.docx 85/174 PE609.627

CS

Pozměňovací návrh 468
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele.

1. Členské státy zajistí, aby dodavatel 
nemohl zakázat konečným zákazníkům 
uzavřít smlouvu s agregátorem a aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele. Dodavatelé nezapracují do 
smlouvy žádné doložky, podle které by 
přístup agregátora konečného zákazníka 
na jakýkoli relevantní trh jménem 
zákazníka vyžadoval souhlas dodavatele. 
Koneční zákazníci, kteří uzavřeli smlouvu 
s agregátorem, mají přístup ke stejným 
nabídkám a sazbám dodavatele, jako 
zákazníci, kteří tyto služby nevyužívají.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele.

1. Členské státy zajistí, aby dodavatel 
nemohl zakázat konečným zákazníkům 
uzavřít smlouvu s agregátorem a aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele. Koneční zákazníci, kteří 
uzavřeli smlouvu s agregátorem, mají 
přístup ke stejným nabídkám a sazbám 
dodavatele, jako zákazníci, kteří tyto 
služby nevyužívají.
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Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel by neměl být blokován nově zvoleným dodavatelem kvůli tomu, že má uzavřenu 
smlouvu s agregátorem. Spotřebitel by současně měl mít podobná práva ve vztahu k 
agregátorům, pokud jde o změnu dodavatelů. Tím se umožní, aby byly oba trhy dynamičtější, 
a zabrání se zbytečným blokacím, zejména pokud jsou služby poskytovány v rámci balíčku. 
Smlouvy zahrnující odezvu na straně poptávky nemusí být pro všechny spotřebitele vhodné a 
u některých skupin může být spojeno s větším rizikem.

Pozměňovací návrh 470
Jaromír Kohlíček

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele.

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele. Dodavatel je řádně 
informován, jestliže zákazník uzavře 
smlouvu s agregátorem, stejně jako o 
změnách ve spotřebě a výrobě na straně 
zákazníka vlivem agregátora.

Or. en

Odůvodnění

Agregátor prostřednictvím své smlouvy se zákazníkem ovlivňuje odchylky dodavatele tohoto 
zákazníka, musí proto informovat dodavatele o smlouvě, kterou se svým zákazníkem uzavřel.

Pozměňovací návrh 471
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele.

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele. Dodavatel je řádně
informován, jestliže zákazník uzavře 
smlouvu s agregátorem, stejně jako o 
změnách ve spotřebě a výrobě na straně 
zákazníka vlivem agregátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Pavel Telička

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele.

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele. Jestliže zákazník uzavře 
smlouvu s agregátorem, dodavatel je 
řádně informován.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 
Telička, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 

1. Členské státy zajistí, aby byl 
konečný zákazník oprávněn uzavírat 
smlouvu s agregátorem a aby v případech, 
kdy si konečný spotřebitel přeje uzavřít 
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spotřebitele. smlouvu s nezávislým agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Miroslav Poche, Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele.

1. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy si konečný spotřebitel přeje 
uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl 
vyžadován souhlas dodavatele konečného 
spotřebitele. Dodavatel je informován, že 
jeho zákazník uzavřel takovou smlouvu.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže zákazník uzavře smlouvu s agregátorem, musí být dodavatel řádně informován, aby se 
mohl přizpůsobit měnící se struktuře spotřeby zákazníka.

Pozměňovací návrh 475
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby byli 
koneční zákazníci ze strany agregátorů 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které smlouva, která je jim nabízena, 
představuje, a to způsobem, který 
umožňuje zákazníkovi porovnat vhodnost 
nabídky s dalšími druhy sazeb, které jsou 
na trhu dostupné. Poskytnuté informace 
musí být mezi poskytovateli agregace 
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srovnatelné. Členské státy zajistí, aby 
agregátoři přijali vhodná opatření s cílem 
zajistit, že zákazníci nebudou podepisovat 
nevhodné smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby byli 
koneční zákazníci ze strany agregátorů 
informováni o příležitostech a rizicích, 
které smlouva, která je jim nabízena, 
představuje, a to způsobem, který 
umožňuje zákazníkovi porovnat vhodnost 
nabídky s dalšími druhy sazeb, které jsou 
na trhu dostupné. Poskytnuté informace 
musí být mezi poskytovateli agregace 
srovnatelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Aniž jsou dotčeny předpisy Unie o 
ochraně spotřebitele, zejména směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU a směrnice Rady 93/13/EHS, 
měly by členské státy zajistit, aby smlouvy 
mezi konečným zákazníkem a 
agregátorem splňovaly podmínky 
stanovené v čl. 10 písm. a)–l) při 
zohlednění konkrétního podnikatelského 
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modelu agregátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby konečný 
spotřebitel, který chce ukončit smlouvu s 
agregátorem a dodrží přitom smluvní 
podmínky, měl na toto ukončení nárok ve 
lhůtě tří týdnů.

2. Členské státy zajistí, aby konečný 
spotřebitel, který chce ukončit platnou 
smlouvu s agregátorem, měl na toto 
ukončení nárok, přičemž vychází z 
předem provedeného posouzení flexibility 
a schvalovacích postupů, a dodržel přitom 
závaznou flexibilitu a smluvní podmínky,
které se svou podstatou liší podle vztahu 
mezi dodavatelem a zákazníkem.

Or. en

Odůvodnění

Agregátoři musí nejprve provést posouzení flexibility a schvalovací postupy. Je třeba si 
uvědomit, že flexibilní smlouvy lze ukončit až po uplynutí těchto lhůt.

Pozměňovací návrh 479
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby konečný 
spotřebitel, který chce ukončit smlouvu s 
agregátorem a dodrží přitom smluvní 
podmínky, měl na toto ukončení nárok ve 
lhůtě tří týdnů.

2. Členské státy zajistí, aby konečný 
spotřebitel, který chce ukončit smlouvu s 
agregátorem a dodrží přitom smluvní 
podmínky, měl na toto ukončení nárok ve 
lhůtě tří týdnů. Tato lhůta by se měla co 
nejdříve – podle výsledků analýzy nákladů 
a přínosů – zkrátit na 24 hodin, nejpozději 
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však do roku 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby konečný 
spotřebitel, který chce ukončit smlouvu s 
agregátorem a dodrží přitom smluvní 
podmínky, měl na toto ukončení nárok ve 
lhůtě tří týdnů.

2. Členské státy zajistí, aby konečný 
spotřebitel, který chce ukončit smlouvu s 
agregátorem a dodrží přitom smluvní 
podmínky, měl na toto ukončení nárok ve 
lhůtě tří týdnů. Tato lhůta by se měla co 
nejdříve – podle výsledků analýzy nákladů 
a přínosů – zkrátit na 24 hodin, nejpozději 
však do roku 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby konečný 
spotřebitel, který chce ukončit smlouvu s 
agregátorem a dodrží přitom smluvní 
podmínky, měl na toto ukončení nárok ve 
lhůtě tří týdnů.

2. Členské státy zajistí, aby konečný 
spotřebitel, který chce ukončit smlouvu s 
agregátorem nebo provést změnu 
agregátora a dodrží přitom smluvní 
podmínky, měl na toto ukončení nebo 
změnu nárok ve lhůtě tří týdnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby konečný 
spotřebitel, který chce ukončit smlouvu s 
agregátorem a dodrží přitom smluvní 
podmínky, měl na toto ukončení nárok ve 
lhůtě tří týdnů.

2. Členské státy zajistí, aby konečný 
spotřebitel, který chce ukončit smlouvu s 
agregátorem a dodrží přitom smluvní 
podmínky, měl na toto ukončení nárok ve 
lhůtě jednoho pracovního dne.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům, kteří ukončují smlouvu s 
agregátorem na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby, nebyly účtovány 
žádné poplatky za ukončení smlouvy 
přesahující přímou hospodářskou ztrátu 
agregátora, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku nebo na služby, 
které již byly konečnému spotřebiteli 
poskytnuty jako součást plnění smlouvy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům, kteří ukončují smlouvu s 
agregátorem na dobu určitou před 

3. Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům, kteří ukončují smlouvu s 
agregátorem na dobu určitou před 
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uplynutím sjednané doby, nebyly účtovány 
žádné poplatky za ukončení smlouvy 
přesahující přímou hospodářskou ztrátu 
agregátora, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku nebo na služby, 
které již byly konečnému spotřebiteli 
poskytnuty jako součást plnění smlouvy.

uplynutím sjednané doby, nebyly účtovány 
žádné poplatky za ukončení smlouvy 
přesahující přímou hospodářskou ztrátu 
agregátora, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku nebo na služby, 
které již byly konečnému spotřebiteli 
poskytnuty jako součást plnění smlouvy. 
Důkazní břemeno výše přímé hospodářské 
ztráty nese vždy agregátor a sledování 
zajišťuje národní regulační orgán.

V případě investic do zařízení v rámci 
balíčku se hospodářská ztráta stanoví na 
základě zbytkové hodnoty pro rata 
temporis dotovaného zařízení dodaného v 
rámci balíčku na základě smlouvy v 
okamžiku uzavření smlouvy, nebo na 
základě části poplatků za služby, které 
zbývá uhradit do konce smlouvy, podle 
toho, která částka je nižší.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Eugen Freund, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům, kteří ukončují smlouvu s 
agregátorem na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby, nebyly účtovány 
žádné poplatky za ukončení smlouvy 
přesahující přímou hospodářskou ztrátu 
agregátora, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku nebo na služby, 
které již byly konečnému spotřebiteli 
poskytnuty jako součást plnění smlouvy.

3. Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům, kteří ukončují smlouvu s 
agregátorem na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby, nebyly účtovány 
žádné poplatky za ukončení smlouvy 
přesahující přímou hospodářskou ztrátu 
agregátora, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku nebo na služby, 
které již byly konečnému spotřebiteli 
poskytnuty jako součást plnění smlouvy.

Důkazní břemeno výše přímé hospodářské 
ztráty nese vždy agregátor a sledování 
zajišťuje národní regulační orgán.

Or. en
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Pozměňovací návrh 486
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby konečným 
spotřebitelům, kteří ukončují smlouvu s 
agregátorem na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby, nebyly účtovány 
žádné poplatky za ukončení smlouvy 
přesahující přímou hospodářskou ztrátu 
agregátora, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku nebo na služby, 
které již byly konečnému spotřebiteli 
poskytnuty jako součást plnění smlouvy.

3. Členské státy zajistí, aby konečným 
spotřebitelům nebyly v souvislosti s 
ukončením smlouvy nebo přechodem k 
jinému agregátorovi účtovány žádné 
poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby konečným 
spotřebitelům, kteří ukončují smlouvu s 
agregátorem na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby, nebyly účtovány 
žádné poplatky za ukončení smlouvy 
přesahující přímou hospodářskou ztrátu 
agregátora, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku nebo na služby, 
které již byly konečnému spotřebiteli 
poskytnuty jako součást plnění smlouvy.

3. Členské státy zajistí, aby konečným 
spotřebitelům, kteří ukončují smlouvu s 
agregátorem na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby, nebyly účtovány 
žádné poplatky za ukončení smlouvy 
přesahující přímou hospodářskou ztrátu 
agregátora, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku nebo na služby, 
které již byly konečnému spotřebiteli 
poskytnuty jako součást plnění smlouvy. 
Důkazní břemeno výše přímé hospodářské 
ztráty nese vždy agregátor a sledování 
zajišťuje národní regulační orgán. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 488
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům, kteří ukončují smlouvu s 
agregátorem na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby, nebyly účtovány 
žádné poplatky za ukončení smlouvy 
přesahující přímou hospodářskou ztrátu 
agregátora, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku nebo na služby, 
které již byly konečnému spotřebiteli 
poskytnuty jako součást plnění smlouvy.

3. Členské státy zajistí, aby konečným 
spotřebitelům, kteří ukončují smlouvu s 
agregátorem na dobu určitou před 
uplynutím sjednané doby, nebyly účtovány 
žádné poplatky za ukončení smlouvy 
přesahující přímou hospodářskou ztrátu 
agregátora, včetně nákladů na případné 
investice v rámci balíčku, spotřebiče nebo 
na služby, které již byly konečnému 
spotřebiteli poskytnuty jako součást plnění 
smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Může být třeba, aby agregátoři poskytli spotřebiteli spotřebiče, potřebné k zajištění služeb 
odezvy na straně poptávky. Agregátoři mohli zapracovat náhradu nákladů do svých smluv na 
dobu určitou uzavřených se zákazníkem. Jestliže zákazník ukončí smlouvu s agregátorem 
předčasně, měl by mít agregátor možnost získat náklady na poskytnuté zařízení zpět.

Pozměňovací návrh 489
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odchylně od odstavce 3 mohou 
členské státy agregátorům povolit 
účtování poplatků za ukončení smlouvy 
zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí 
smlouvu na dobu určitou před uplynutím 
sjednané doby.

Or. en
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Pozměňovací návrh 490
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok alespoň jednou 
ročně obdržet všechny relevantní údaje 
týkající se odezvy na straně poptávky nebo 
údaje o dodané a prodané elektřině.

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok obdržet vyúčtování 
a informace o vyúčtování a údaje týkající 
se odezvy na straně poptávky nebo údaje o 
dodané a prodané elektřině v souladu s 
článkem 18 a přílohou II. Za tyto 
informace nejsou konečnému zákazníkovi 
účtovány žádné poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok alespoň jednou 
ročně obdržet všechny relevantní údaje 
týkající se odezvy na straně poptávky nebo 
údaje o dodané a prodané elektřině.

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok obdržet vyúčtování 
a informace o vyúčtování a údaje týkající 
se odezvy na straně poptávky nebo údaje o 
dodané a prodané elektřině v souladu s 
článkem 18 a přílohou II. Za tyto 
informace nejsou konečnému zákazníkovi 
účtovány žádné poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok alespoň jednou 
ročně obdržet všechny relevantní údaje 
týkající se odezvy na straně poptávky nebo 
údaje o dodané a prodané elektřině.

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok alespoň jednou 
ročně obdržet všechny relevantní údaje 
týkající se odezvy na straně poptávky nebo 
údaje o dodané a prodané elektřině a na 
vyžádání údaje o vyúčtování do dvou 
pracovních dnů, a to bez jakýchkoli 
dodatečných poplatků.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Jaromír Kohlíček

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok alespoň jednou 
ročně obdržet všechny relevantní údaje 
týkající se odezvy na straně poptávky nebo 
údaje o dodané a prodané elektřině.

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok obdržet všechny 
relevantní údaje týkající se odezvy na 
straně poptávky nebo údaje o dodané a 
prodané elektřině, a to tak často, jak to 
stanoví článek 18.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o smluvní práva zákazníka, nerozlišuje se mezi dodavatelem a agregátorem.

Pozměňovací návrh 494
Miroslav Poche, Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok alespoň jednou 
ročně obdržet všechny relevantní údaje 
týkající se odezvy na straně poptávky nebo 
údaje o dodané a prodané elektřině.

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok obdržet všechny 
relevantní údaje týkající se odezvy na 
straně poptávky nebo údaje o dodané a 
prodané elektřině, a to tak často, jak to 
stanoví článek 18.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o smluvní práva zákazníka, nerozlišuje se mezi dodavatelem a agregátorem.

Pozměňovací návrh 495
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok alespoň jednou 
ročně obdržet všechny relevantní údaje 
týkající se odezvy na straně poptávky nebo 
údaje o dodané a prodané elektřině.

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok obdržet všechny 
relevantní údaje týkající se odezvy na 
straně poptávky nebo údaje o dodané a 
prodané elektřině, a to tak často, jak to 
stanoví článek 18.

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok alespoň jednou 
ročně obdržet všechny relevantní údaje 

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok alespoň jednou 
měsíčně obdržet všechny relevantní údaje 
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týkající se odezvy na straně poptávky nebo 
údaje o dodané a prodané elektřině.

týkající se odezvy na straně poptávky a na 
požádání rovněž v elektronické podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok alespoň jednou 
ročně obdržet všechny relevantní údaje 
týkající se odezvy na straně poptávky nebo 
údaje o dodané a prodané elektřině.

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok alespoň jednou 
měsíčně obdržet všechny relevantní údaje 
týkající se odezvy na straně poptávky nebo 
údaje o dodané a prodané elektřině.

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok alespoň jednou 
ročně obdržet všechny relevantní údaje 
týkající se odezvy na straně poptávky nebo 
údaje o dodané a prodané elektřině.

4. Členské státy zajistí, aby koneční 
spotřebitelé měli nárok pravidelně obdržet 
dostávat relevantní údaje týkající se 
odezvy na straně poptávky nebo údaje o 
dodané a prodané elektřině.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby 
spotřebitelé, kteří mají smlouvu s 
agregátorem:

a) měli u agregátora zřízeno jednotné 
kontaktní místo, pokud je do smlouvy 
zahrnuto více služeb a zařízení;

b) měli pro případ jakýchkoli stížnosti 
týkajících se jednání s agregátorem 
přístup k mechanismům řešení sporů v 
souladu s článkem 26; a

c) měli jednotné kontaktní místo, které jim 
zprostředkuje přístup k mechanismům 
řešení sporů pro všechny služby 
zahrnující dodávku elektrické energie.

Za práva uvedená v tomto odstavci nejsou 
konečnému zákazníkovi účtovány žádné 
poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby 
spotřebitelé, kteří mají smlouvu s 
agregátorem:

a) měli u agregátora zřízeno jednotné 
kontaktní místo, pokud je do smlouvy 
zahrnuto více služeb a zařízení;

b) měli pro případ jakýchkoli stížnosti 
týkajících se jednání s agregátorem 
přístup k mechanismům řešení sporů v 
souladu s článkem 26; a

c) měli jednotné kontaktní místo, které jim 
zprostředkuje přístup k mechanismům 
řešení sporů pro všechny služby 
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zahrnující dodávku elektrické energie.

Za práva uvedená v tomto odstavci nejsou 
konečnému zákazníkovi účtovány žádné 
poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby 
spotřebitelé, kteří mají smlouvu s 
agregátorem:

a) měli u agregátora zřízeno jednotné 
kontaktní místo, pokud je do smlouvy 
zahrnuto více služeb a zařízení;

b) měli pro případ jakýchkoli stížnosti 
týkajících se jednání s agregátorem 
přístup k mechanismům řešení sporů v 
souladu s článkem 26; a

c) měli jednotné kontaktní místo, které jim 
zprostředkuje přístup k mechanismům 
řešení sporů pro všechny služby.

Za práva uvedená v těchto odstavcích 
nejsou konečnému zákazníkovi účtovány 
žádné poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby práva 5. Členské státy zajistí, aby práva 
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uvedená v odstavcích 1, 2, 3 a 4 byla 
konečným spotřebitelům přiznána bez 
diskriminace z hlediska nákladů, úsilí či 
času.

uvedená v odstavcích 1, 1a, 1b, 2, 3, 4 a 4a
byla konečným spotřebitelům přiznána bez 
diskriminace z hlediska úsilí či času. Za 
práva uvedená v tomto odstavci nejsou 
konečnému zákazníkovi účtovány žádné 
poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby práva 
uvedená v odstavcích 1, 2, 3 a 4 byla 
konečným spotřebitelům přiznána bez 
diskriminace z hlediska nákladů, úsilí či 
času.

5. Členské státy zajistí, aby práva 
uvedená v odstavcích 1, 1a, 1b, 2, 3, 4 a 4a
byla konečným spotřebitelům přiznána bez 
diskriminace z hlediska nákladů, úsilí či 
času. Práva uvedená v tomto článku 
nejsou zpoplatněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby práva 
uvedená v odstavcích 1, 2, 3 a 4 byla 
konečným spotřebitelům přiznána bez 
diskriminace z hlediska nákladů, úsilí či 
času.

5. Členské státy zajistí, aby práva 
uvedená v odstavcích 1, 2, 3, 4 a 4a (nový)
byla konečným spotřebitelům přiznána bez 
diskriminace z hlediska nákladů, úsilí či 
času.

Or. en
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Pozměňovací návrh 505
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby koneční 
zákazníci, kteří uzavírají smlouvu s 
agregátorem, nebyli připraveni o svá 
práva, včetně práv na změnu dodavatele 
podle článku 12. Tím však není 
vyloučeno, aby byli agregátoři 
informováni o změně sazby nebo 
dodavatele a spotřebitelé o příležitostech a 
rizicích spojených s touto novou sazbou, 
protože souvisí se službami agregace, 
které jsou předmětem smlouvy. Agregátor 
nemůže vypovědět smlouvu s agregátorem 
z důvodu změny sazby nebo dodavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby 
agregátoři brali v úvahu, zda mají 
koneční zákazníci produkty a systémy, 
které jsou nezbytné k dosažení výhod z 
agregovaných služeb, které jsou jim 
nabízeny. Musí být možné, aby koneční 
zákazníci mohli kdykoli vypnout 
inteligentní funkce jakýchkoli produktů a 
systémů poskytnutých v rámci balíčku.

Or. en



PE609.627v04-00 104/174 AM\1135603CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 507
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby 
agregátoři brali v úvahu, zda mají 
koneční zákazníci produkty a systémy, 
které jsou nezbytné k dosažení výhod z 
agregovaných služeb, které jsou jim 
nabízeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
sledují hlavní vývoj v oblasti takových 
smluv, včetně nabídek na trhu a dopadu 
na účty spotřebitelů, a každoročně o tom 
podávají zprávu. Pokud jsou zjištěna 
rizika poškozující zájmy spotřebitele, 
národní regulační orgány podle potřeby 
upraví ochranná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
sledují hlavní vývoj v oblasti takových 
smluv, včetně nabídek na trhu a dopadu 
na účty spotřebitelů, a každoročně o tom 
podávají zprávu. Pokud jsou zjištěna 
rizika poškozující zájmy spotřebitele, 
národní regulační orgány podle potřeby 
upraví ochranná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Členské státy zajistí, aby koneční 
zákazníci, kteří uzavírají smlouvu s 
agregátorem, nebyli připraveni o svá 
práva, včetně práv na změnu dodavatele 
podle článku 12. Tím však není 
vyloučeno, aby byli agregátoři 
informováni o změně sazby nebo 
dodavatele a spotřebitelé o příležitostech a 
rizicích spojených s touto novou sazbou, 
protože souvisí se službami agregace, 
které jsou předmětem smlouvy. Agregátor 
nemůže vypovědět smlouvu z důvodu 
změny sazby nebo dodavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Členské státy zajistí, aby koneční 
zákazníci, kteří uzavírají smlouvu s 
agregátorem, nebyli připraveni o svá 
práva, včetně práv na změnu dodavatele 
podle článku 12. Tím však není 
vyloučeno, aby byli agregátoři 
informováni o změně sazby nebo 
dodavatele a spotřebitelé o příležitostech a 
rizicích spojených s touto novou sazbou, 
protože souvisí se službami agregace, 
které jsou předmětem smlouvy. Agregátor 
nemůže vypovědět smlouvu z důvodu 
změny sazby nebo dodavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Edouard Martin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
měli bezplatný přístup alespoň k jednomu 
nástroji pro porovnávání nabídek 
dodavatelů, který splňuje kritéria pro 
certifikaci stanovená v příloze I. 
Srovnávací nástroje může provozovat 
jakýkoli subjekt, včetně soukromých 
společností a veřejných orgánů či subjektů. 
Zákazníci by měli být o dostupnosti 
takových nástrojů informováni.

1. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
měli bezplatný přístup alespoň k jednomu 
nástroji pro porovnávání nabídek 
individuálních smluv i smluv v podobě 
balíčků, včetně smluv s dynamickým 
určováním ceny, nabídek dodavatelů
elektrické energie, poskytovatelů služeb v 
elektroenergetice a nezávislých 
agregátorů, který splňuje minimálně
kritéria pro certifikaci stanovená v příloze 
I. Srovnávací nástroje může provozovat 
jakýkoli subjekt, včetně soukromých 
společností a veřejných orgánů či subjektů. 
Minimálně jeden nástroj v každém 
členském státě pokrývá celý trh. Zákazníci 
by měli být o dostupnosti takových 
nástrojů informováni, a to i v rámci 
vyúčtování nebo společně s vyúčtováním.
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Or. en

Pozměňovací návrh 513
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
měli bezplatný přístup alespoň k jednomu 
nástroji pro porovnávání nabídek 
dodavatelů, který splňuje kritéria pro 
certifikaci stanovená v příloze I. 
Srovnávací nástroje může provozovat 
jakýkoli subjekt, včetně soukromých 
společností a veřejných orgánů či subjektů. 
Zákazníci by měli být o dostupnosti 
takových nástrojů informováni.

1. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
měli bezplatný přístup alespoň k jednomu 
nástroji pro porovnávání nabídek 
dodavatelů, který splňuje minimálně
kritéria pro certifikaci stanovená v příloze 
I. Srovnávací nástroje může provozovat 
jakýkoli subjekt, včetně soukromých 
společností a veřejných orgánů či subjektů, 
a zahrnuje celý trh služeb v 
elektroenergetice. Srovnávací nástroje 
umožňují srovnání služeb poskytovaných 
v rámci balíčku a obsahují rovněž 
nabídku agregátorů. Zákazníci by měli být 
o dostupnosti takových nástrojů 
informováni a měli by mít možnost snadno 
srovnat stávající smlouvu s nabídkami na 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
měli bezplatný přístup alespoň k jednomu 
nástroji pro porovnávání nabídek 
dodavatelů, který splňuje kritéria pro 
certifikaci stanovená v příloze I. 
Srovnávací nástroje může provozovat 
jakýkoli subjekt, včetně soukromých 

1. Členské státy zajistí, aby zákazníci 
měli bezplatný přístup alespoň k jednomu 
nástroji pro porovnávání nabídek 
dodavatelů, který splňuje minimálně
kritéria pro certifikaci stanovená v příloze I
a zahrnuje celý trh služeb v 
elektroenergetice. Srovnávací nástroje 
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společností a veřejných orgánů či 
subjektů. Zákazníci by měli být o 
dostupnosti takových nástrojů informováni.

umožňují srovnání služeb poskytovaných 
v rámci balíčku a obsahují rovněž 
nabídku agregátorů. Zákazníci by měli být 
o dostupnosti takových nástrojů 
informováni a měli by mít možnost snadno 
srovnat stávající smlouvu s nabídkami na 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby byly 
srovnávací nástroje nezávislé, např. na 
tržních zájmech, aby tak měli zákazníci 
přístup k aktuálním a přesným 
informacím poskytovaným v uživatelsky 
vstřícném formátu, a aby srovnávací 
nástroje obsahovaly informace o 
nabídkách poskytovaných v rámci balíčků 
a nabídkách a službách agregátorů a o 
programech pro hromadné změny 
dodavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby byly 
srovnávací nástroje nezávislé, např. na 
tržních zájmech, aby tak měli zákazníci 
přístup k aktuálním a přesným 
informacím poskytovaným v uživatelsky 
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vstřícném formátu, a aby srovnávací 
nástroje obsahovaly informace o 
nabídkách poskytovaných v rámci balíčků 
a nabídkách a službách agregátorů a o 
programech pro hromadné změny 
dodavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Srovnávací nástroje by měly 
obsahovat nejlepší dostupné informace o 
budoucích cenách elektrické energie a 
možném cenovém rozpětí, aby tak mohli 
zákazníci srovnávat smlouvy 
s dynamickým určováním ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Zákazníci by měli mít možnost 
filtrovat výsledky týkající se služeb 
nabízených v rámci balíčků.

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 c. Zákazníci by měli mít možnost 
filtrovat výsledky týkající se služeb 
nabízených v rámci balíčků.

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy určí nezávislý 
příslušný orgán odpovědný za certifikaci 
srovnávacích nástrojů a zajištění toho, že 
certifikované srovnávací nástroje trvale 
splňují kritéria stanovená v příloze I.

2. Členské státy určí nezávislý 
příslušný orgán odpovědný za certifikaci 
srovnávacích nástrojů a zajištění toho, že 
certifikované srovnávací nástroje trvale 
splňují kritéria stanovená v příloze I. 
Nezávislý orgán rovněž bude společně s 
národními regulačními orgány, 
provozovateli distribučních soustav a 
dodavateli hledat nejlepší způsob, jak 
aktivně zprostředkovat spotřebitelům 
srovnání nabídek a tak umožnit všem 
spotřebitelům, včetně těch, kteří nemají 
přístup k internetu nebo potřebné 
dovednosti pro používání internetu, 
přístup k informacím o tom, jak mohou 
změnou dodavatele snížit náklady na 
energii.

Or. en

Odůvodnění

Pouhé vytvoření srovnávacího nástroje nestačí, takové stránky musí být aktivně propagovány 
a spotřebitelům by mělo být aktivně nabízeno srovnání nabídek, zejména spotřebitelům, kteří 
nemají přístup k internetu nebo potřebné dovednosti pro používání internetu, což mohu v 
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mnoha případech být právě ti, kteří by ze změny dodavatele mohli mít největší prospěch. 
Způsoby, jak aktivně oslovit takto izolované spotřebitele, mohou zahrnovat zasílání informací 
společně s účty, v rámci účtů nebo vyúčtování, nebo prostřednictvím informačních kampaní, 
pokud je to možné a při dodržení zásad ochrany osobních údajů, na základě úrovně spotřeby z 
minulosti.

Pozměňovací návrh 521
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Dodavatelé, agregátoři a příslušní 
zprostředkovatelé jsou povinní poskytovat 
těmto nástrojům informace, které 
potřebují pro srovnávání nabídek pro 
konečné zákazníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Dodavatelé, agregátoři a příslušní 
zprostředkovatelé jsou povinní poskytovat 
těmto nástrojům informace, které 
potřebují pro srovnávání nabídek pro 
konečné zákazníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou vyžadovat, 
aby srovnávací nástroje uvedené v odstavci 
1 porovnávaly též parametry týkající se 
povahy služeb, které dodavatelé nabízejí.

3. Členské státy vyžadují, aby 
srovnávací nástroje uvedené v odstavci 1 
porovnávaly též parametry týkající se 
povahy služeb, které dodavatelé nabízejí, 
kvalitu těchto služeb, postupy pro 
vyřizování stížností, míru spokojenosti 
spotřebitelů a informace o stížnostech. 
„Zelené tarify“ by měly být zřetelně 
označeny a mělo by být možné jejich 
vyhledávání je podle míry adicionality. 
Ve srovnávacích nástrojích by měly být 
uvedeny a zřetelně zvýrazněny zvláštní 
podmínky nabídky, včetně slev nebo 
plánovaného zvýšení ceny v průběhu 
trvání smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan Nica, 
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou vyžadovat, 
aby srovnávací nástroje uvedené v odstavci 
1 porovnávaly též parametry týkající se 
povahy služeb, které dodavatelé nabízejí.

3. Členské státy vyžadují, aby 
srovnávací nástroje uvedené v odstavci 1 
porovnávaly též parametry týkající se 
povahy služeb, které dodavatelé nabízejí.

Dodavatelé elektřiny, poskytovatelé služeb 
v elektroenergetice a agregátoři 
a příslušní zprostředkovatelé poskytnou 
na žádost informace, které srovnávací 
nástroje potřebují, včetně informací 
o různém rozpětí a použití sazeb, 
poplatcích a další potřebné informace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 525
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou vyžadovat, 
aby srovnávací nástroje uvedené v odstavci 
1 porovnávaly též parametry týkající se 
povahy služeb, které dodavatelé nabízejí.

3. Členské státy vyžadují, aby 
srovnávací nástroje uvedené v odstavci 1 
porovnávaly též parametry týkající se 
povahy služeb, které dodavatelé nabízejí. 
„Zelené tarify“ by měly být zřetelně 
označeny a mělo by být možné jejich 
vyhledávání je podle míry adicionality. 
Ve srovnávacích nástrojích by měly být 
uvedeny a zřetelně zvýrazněny zvláštní 
podmínky nabídky, včetně slev nebo 
plánovaného zvýšení ceny v průběhu 
trvání smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou vyžadovat, 
aby srovnávací nástroje uvedené v odstavci 
1 porovnávaly též parametry týkající se 
povahy služeb, které dodavatelé nabízejí.

3. Členské státy vyžadují, aby 
srovnávací nástroje uvedené v odstavci 1 
porovnávaly též parametry týkající se 
povahy a druhu poskytované energie a
služeb, které dodavatelé nabízejí, jak je 
stanoveno v příloze I. 

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE



PE609.627v04-00 114/174 AM\1135603CS.docx

CS

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý nástroj, který porovnává 
nabídky dodavatelů, je způsobilý požádat o 
certifikaci v souladu s tímto článkem 
na dobrovolném a nediskriminačním 
základě.

4. Každý nástroj, který porovnává 
nabídky dodavatelů a agregátorů, je 
způsobilý požádat o certifikaci v souladu s 
tímto článkem na dobrovolném 
a nediskriminačním základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý nástroj, který porovnává 
nabídky dodavatelů, je způsobilý požádat o 
certifikaci v souladu s tímto článkem 
na dobrovolném a nediskriminačním 
základě.

4. Každý nástroj, který porovnává 
nabídky dodavatelů a agregátorů, je 
způsobilý požádat o certifikaci v souladu s 
tímto článkem na nediskriminačním 
základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý nástroj, který porovnává 
nabídky dodavatelů, je způsobilý požádat o 
certifikaci v souladu s tímto článkem 
na dobrovolném a nediskriminačním 
základě.

4. Každý nástroj, který porovnává 
nabídky dostupné na trhu s elektrickou
energií, požádá o certifikaci v souladu s 
tímto článkem na nediskriminačním 
základě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 530
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby: 1. Členské státy zajistí, aby, za 
podmínek, které stanoví každý členský 
stát:

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na všech organizovaných trzích, a to 
buď individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly
nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, 
které neodrážejí náklady;

a) koneční spotřebitelé vyráběli, 
skladovali a spotřebovávali elektrickou 
energii bez použití veřejné sítě a prodávali
elektřinu vyrobenou z vlastních zdrojů na 
všech organizovaných trzích, což mimo 
jiné zahrnuje i velkoobchodní trh 
s energií, trhy s podpůrnými službami, 
kapacitní mechanismy a maloobchodní 
trhy s energií, a to buď individuálně, nebo 
hromadně prostřednictvím agregátorů 
nebo smluv o nákupu energie, nebo se 
účastnili systémů odezvy na straně 
poptávky nebo systémů v oblasti 
energetické účinnosti, aniž by se na ně 
vztahovaly diskriminační nebo 
nepřiměřené zatěžující postupy, závazky a 
poplatky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 532
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na všech organizovaných trzích, a to 
buď individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly 
nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, 
které neodrážejí náklady;

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na všech organizovaných trzích, 
včetně trhů založených na technologiích 
distribuované účetní knihy a to buď 
individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly 
diskriminační nebo nepřiměřeně zatěžující 
postupy, poplatky, které neodrážejí 
náklady, platby, odvody, daně a finanční 
břemena, která je znevýhodňují v 
porovnání s těmi, kdo vyrábí energii pouze 
proto, aby ji dodávali do sítě;

Or. en

Odůvodnění

Aktivní účastí na trhu se spotřebitelé podílejí na hospodářské činnosti. Ve směrnici o elektřině 
se proto musí jasně uvádět, že s aktivními spotřebiteli je zacházeno stejně jako s ostatními 
účastníky trhu. Takové objasnění je nutné k tomu, aby se zabránilo vyloučení aktivních 
zákazníků coby skupiny, jíž se týkají určité postupy nebo poplatky, které odrážejí náklady.

Pozměňovací návrh 533
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na všech organizovaných trzích, a to 
buď individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly 
nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, 

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na všech organizovaných trzích, a to 
buď individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, a zapojit se do podpůrných 
služeb soustavy a mechanismů odezvy na 
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které neodrážejí náklady; straně poptávky, aniž by se na ně 
vztahovaly diskriminační nebo 
nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, 
které neodrážejí náklady;

Or. en

Odůvodnění

Aktivní účastí na trhu se spotřebitelé podílejí na hospodářské činnosti. Ve směrnici o elektřině 
se proto musí jasně uvádět, že s aktivními spotřebiteli je zacházeno stejně jako s ostatními 
účastníky trhu. Takové objasnění je nutné k tomu, aby se zabránilo vyloučení aktivních 
zákazníků coby skupiny, jíž se týkají určité postupy nebo poplatky, které odrážejí náklady.

Pozměňovací návrh 534
Eva Kaili

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na všech organizovaných trzích, a to 
buď individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly 
nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, 
které neodrážejí náklady;

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na všech organizovaných trzích, 
velkoobchodních trzích s energií, trzích s 
podpůrnými službami, kapacitních 
mechanismech, maloobchodních trzích 
s energií, včetně energetických komunit, a 
to buď individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly 
nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky;

Or. en

Odůvodnění

Postupy a poplatky nesmějí být pro aktivní spotřebitele nepřiměřeně zatěžující. Poplatky za 
elektřinu vyráběnou nebo spotřebovávanou z vlastních zdrojů představují skutečnou překážku 
pro rozvoj tohoto obchodního modelu, neboť posilují nepředvídatelnost investic a omezují 
pobídky k výrobě či spotřebě vlastní elektřiny („inteligentním“) způsobem podporujícím 
systém, a to zejména pro evropské domácnosti nebo malé podniky.
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Pozměňovací návrh 535
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na všech organizovaných trzích, a to 
buď individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly 
nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, 
které neodrážejí náklady;

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na všech organizovaných trzích, a to 
buď individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly 
diskriminační nebo nepřiměřeně zatěžující 
postupy a poplatky, které neodrážejí 
náklady;

Or. en

Odůvodnění

Aktivní účastí na trhu se spotřebitelé podílejí na hospodářské činnosti. Ve směrnici o elektřině 
se proto musí jasně uvádět, že s aktivními spotřebiteli je zacházeno stejně jako s ostatními 
účastníky trhu. Takové objasnění je nutné k tomu, aby se zabránilo vyloučení aktivních 
zákazníků coby skupiny, jíž se týkají určité postupy nebo poplatky, které odrážejí náklady.

Pozměňovací návrh 536
Jaromír Kohlíček

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na všech organizovaných trzích, a 
to buď individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly 
nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, 
které neodrážejí náklady;

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na energetickém trhu, a to buď 
individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly 
nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, 
které neodrážejí náklady;

Or. en
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Pozměňovací návrh 537
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na všech organizovaných trzích, a 
to buď individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly 
nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, 
které neodrážejí náklady;

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na energetickém trhu, a to buď 
individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly 
nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, 
které neodrážejí náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miroslav Poche, Dan Nica

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na všech organizovaných trzích, a to 
buď individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly 
nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, 
které neodrážejí náklady;

a) koneční spotřebitelé byli oprávněni 
vyrábět, skladovat, spotřebovávat a 
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních 
zdrojů na všech organizovaných trzích, a to 
buď individuálně, nebo prostřednictvím 
agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly 
nepřiměřeně zatěžující postupy a 
nepřiměřené poplatky;

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) koneční spotřebitelé, kteří jsou 
zranitelní nebo jsou postižení 
energetickou chudobou, včetně osob 
žijících v nájmu, měli přístup, a to i 
prostřednictvím opatření na usnadnění 
přístupu k informacím a k financování, k 
účasti na činnostech uvedených v 
písmenu a) a mohly z nich mít prospěch, a 
to i prostřednictvím snížených sazeb za 
dodávky. Členské státy o těchto 
opatřeních informují Komisi každé dva 
roky v rámci svých zpráv o pokroku 
týkajícím se integrovaných vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a klimatu podle 
článku 21 [nařízení o správě podle návrhu 
COM(2016) 759].

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Aktivní účastí na trhu se 
spotřebitelé podílejí na hospodářské 
činnosti. V této směrnici se proto musí 
jasně uvádět, že s aktivními spotřebiteli je 
zacházeno stejně jako s ostatními 
účastníky trhu. Takové objasnění je nutné 
k tomu, aby se zabránilo vyloučení 
aktivních zákazníků coby skupiny, jíž se 
týkají určité postupy nebo poplatky, které 
odrážejí náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odráží náklady a 
jsou účtovány odděleně za elektřinu 
dodanou do sítě a za elektřinu odebranou 
ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které zabraňují dvojí 
kompenzaci pro síť a které plně odrážejí 
výhody plynoucí síti ze začlenění činností 
konečného zákazníka. Metodika pro 
výpočet síťových poplatků je založena na 
transparentní analýze přínosů a nákladů, 
kterou vypracují národní regulační 
orgány v souladu s čl. 59 odst. 8. Členské 
státy stanoví výjimky nebo odchylky od 
metodiky, pokud by její použití mělo za 
následek nadměrné poplatky, které by 
narušovaly nebo omezovaly rozvoj 
činností konečných zákazníků.

Or. en

Odůvodnění

Začlenění aktivních elektroenergetických zákazníků do sítě je spojeno s řadou výhod, včetně 
výhod sociální, hospodářské a environmentální povahy. Je důležité, aby byly síťové poplatky 
stanoveny na základě objektivní a transparentní metodiky, která bude plně zohledňovat přímé 
přínosy pro síť, stejně jako nepřímé společenské přínosy vyplývající ze začlenění aktivních 
zákazníků do sítě.

Pozměňovací návrh 542
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační
síťové poplatky, které odráží náklady a 
jsou účtovány odděleně za elektřinu 
dodanou do sítě a za elektřinu odebranou 
ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní síťové poplatky, 
které odráží výhody plynoucí síti z činností 
uvedených v písmenu a) nahoře a 
podporují jejich propagaci a rozvoj. 
Metodika pro výpočet síťových poplatků 
je založena na transparentní analýze 
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přínosů a nákladů, kterou vypracují 
národní regulační orgány v souladu s čl. 
59 odst. 8.

Or. en

Odůvodnění

Stávající formulace odráží pouze hodnotu elektřiny dodané do sítě (např. hodnotu přebytečné 
elektřiny na velkoobchodním trhu). Takto úzké vymezení omezí schopnost provozovatelů 
soustav uznat a rozpoznat různé výhody a služby, které jednotlivé distribuované zdroje 
energie mohou síti poskytnout. V zájmu zajištění rovnováhy mezi zákazníky, kteří se nemohou 
účastnit, a mezi těmi, kteří se účastnit mohou, mělo by být provedeno řádné posouzení přínosů 
a nákladů na spotřebu vlastní energie, zejména v kombinaci s flexibilitou. 

Pozměňovací návrh 543
Massimiliano Salini

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odráží náklady a
jsou účtovány odděleně za elektřinu 
dodanou do sítě a za elektřinu odebranou
ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odráží náklady, a
zajistí, aby elektřina dodaná do sítě a 
elektřina odebraná ze sítě nebyla 
vzájemně kompenzována, v souladu s 
článkem 59.

Kromě toho, daně a poplatky se účtují 
všem zákazníkům za stejných podmínek, 
bez ohledu na to, zda jsou aktivními 
zákazníky, či nikoli.

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odráží náklady a 
jsou účtovány odděleně za elektřinu 
dodanou do sítě a za elektřinu odebranou 
ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odráží náklady i 
přínosy pro síť plynoucí z účasti 
zákazníků na trhu. Výpočet celkových 
poplatků se provádí podle transparentní 
metodiky na základě analýzy nákladů a 
přínosů vypracované národním 
regulačním orgánem v souladu s čl. 59 
odst. 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Pavel 
Telička

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odráží náklady a 
jsou účtovány odděleně za elektřinu 
dodanou do sítě a za elektřinu odebranou 
ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odráží náklady a 
přínosy pro síť plynoucí z účasti 
spotřebitelů a spravedlivé rozdělení 
nákladů mezi aktivní a neaktivní 
spotřebitele a náklady, které jsou účtovány 
odděleně za elektřinu dodanou do sítě a za 
elektřinu odebranou ze sítě, v souladu s čl. 
59 odst. 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Eva Kaili

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odráží náklady a 
jsou účtovány odděleně za elektřinu 
dodanou do sítě a za elektřinu odebranou 
ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odráží náklady a 
jsou účtovány odděleně za elektřinu 
dodanou do sítě a za elektřinu odebranou 
ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

c) konečným spotřebitelům nebyly 
účtovány žádné poplatky související s 
elektrickou energií, kterou sami 
spotřebovávají nebo skladují.

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odráží náklady a 
jsou účtovány odděleně za elektřinu 
dodanou do sítě a za elektřinu odebranou 
ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odrážejí náklady i 
přínosy pro síť na základě transparentní 
analýzy nákladů a přínosů, kterou 
vypracují národní regulační orgány, v 
souladu s čl. 59 odst. 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miroslav Poche

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační
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síťové poplatky, které odráží náklady a 
jsou účtovány odděleně za elektřinu 
dodanou do sítě a za elektřinu odebranou 
ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

síťové poplatky, které nejsou nepřiměřené
a jsou účtovány odděleně za elektřinu 
dodanou do sítě a za elektřinu odebranou 
ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odráží náklady a 
jsou účtovány odděleně za elektřinu 
dodanou do sítě a za elektřinu odebranou
ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky. Elektřina dodaná do sítě 
a elektřina odebraná ze sítě se nesmí 
vzájemně kompenzovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Jaromír Kohlíček

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odráží náklady a 
jsou účtovány odděleně za elektřinu 
dodanou do sítě a za elektřinu odebranou
ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky. Elektřina dodaná do sítě 
a elektřina odebraná ze sítě se nesmí 
vzájemně kompenzovat.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění textu – čisté měření je zakázáno.
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Pozměňovací návrh 551
Miroslav Poche, Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, které odráží náklady a 
jsou účtovány odděleně za elektřinu 
dodanou do sítě a za elektřinu odebranou
ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

b) konečným spotřebitelům byly 
účtovány transparentní a nediskriminační 
síťové poplatky, přičemž elektřina dodaná
do sítě a elektřina odebraná ze sítě se 
nesmí vzájemně kompenzovat.

Or. en

Odůvodnění

V této souvislosti je zcela nezbytné zrušit systémy měření sítě, které nezajišťují spravedlivé 
rozdělení nákladů mezi účastníky trhu. Z původního znění by vyplývalo, že by se takový režim 
vztahoval pouze na síťové poplatky.

Pozměňovací návrh 552
Jaromír Kohlíček

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) c) se v případě, kdy je elektřina 
odebírána ze sítě a skladována pro 
udržení stability systému a spolehlivost 
dodávek elektrické energie, se s různými 
formami systémových služeb nakládalo 
stejně, jako s obnovitelnými modely 
vlastní spotřeby, které nespotřebovávají 
elektrickou energii ze sítě a obecně se na 
ně nevztahují poplatky a daně bez ohledu 
na elektřinu u konečného uživatele. Tyto 
modely tvoří schémata, zahrnující zařízení 
na skladování energie provozovaná 
způsobem vyhovujícím potřebám soustavy, 
které skladují přebytečnou elektrickou 
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energii ze sítě za účelem:

– i) služeb vyvažování výkonu sítě, záloh 
pro automatickou regulaci frekvence 
(Frequency Containment Reserves = 
FCR), záloh pro regulaci výkonové 
rovnováhy (Frequency Restoration 
Reserves = FRR) a dalších doplňkových 
služeb;

– ii) dlouhodobého skladování energie s 
cílem vyrovnat se s pronikáním zvýšeného 
podílu obnovitelných zdrojů energie a 
souvisejícími riziky pro zajištění trvalého 
a stabilního přísunu energie;

– iii) služeb flexibility, které natrvalo 
zajistí synchronizaci poptávky a nabídky 
na místní úrovni, čímž se předejde úzkým 
místům v síti a nákladnějším opatřením 
na zvýšení kapacity sítě;

– iv) integrace odvětví, spotřebování 
nadbytečné elektrické energie vyrobené z 
obnovitelných zdrojů pro konečné využití 
při vytápění a chlazení nebo v odvětví 
mobility (např. prostřednictvím výroby a 
využívání zeleného vodíku ve stávajících 
sítích zemního plynu prostřednictvím 
technologie power-to-gas)

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) konečným spotřebitelům nebyly 
účtovány žádné poplatky, odvody ani daně 
související s elektrickou energií, kterou 
sami spotřebovávají bez použití veřejné 
sítě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 554
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) konečným spotřebitelům byla 
zachována jejich práva stanovená v této 
směrnici, včetně práva na změnu 
dodavatele elektřiny podle článku 10 nebo 
agregátora, jak je stanoveno v článku 13 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. aby zákazníci nepodléhali 
poplatkům za vlastní vyrobenou a 
spotřebovanou elektrickou energii alespoň 
do té doby, než analýza nákladů a přínosů 
vlastní výroby a spotřeby neprokáže, že 
makroekonomické náklady převyšují 
výhody výroby nebo spotřeby vlastní 
elektřiny. Tato analýza nákladů a přínosů 
zohlední související externality, potřeby 
týkající se modernizace sítě, podpůrné 
platby, daň z přidané hodnoty, poplatky za 
síť, jakož i další daně a odvody.

Or. en

Odůvodnění

Postupy a poplatky nesmějí pro aktivní spotřebitele představovat přílišnou zátěž. Poplatky za 
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elektřinu vyráběnou nebo spotřebovávanou z vlastních zdrojů představují skutečnou překážku 
pro rozvoj tohoto obchodního modelu, neboť snižují předvídatelnost investic a omezují 
pobídky k výrobě či spotřebě vlastní elektřiny způsobem podporujícím systém, a to zejména 
pro evropské domácnosti nebo malé podniky. Každé rozhodnutí zavést poplatky za výrobu 
nebo spotřebu vlastní elektřiny by mělo být výsledkem důkladné, transparentní a spravedlivé 
analýzy nákladů a přínosů zahrnující všechny příslušné zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 556
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, 
Isabella De Monte

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. zákazníci v domácnostech měli 
snadný a přehledný přístup k informacím 
o svých právech vztahujících se k jejich 
účasti na trhu jako aktivních spotřebitelů, 
a to i prostřednictvím svého jednotného 
kontaktního místa podle článku 25.

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. měli přístup k informacím o svých 
právech, jakožto aktivních zákazníků 
prostřednictvím svého jednotného 
kontaktního místa podle článku 25.

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Eva Kaili
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno třetí osobou, pokud jde o 
instalaci a provoz včetně měření a údržby.

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno třetí osobou, pokud jde o 
instalaci a provoz včetně měření a údržby.

Členské státy zajistí, aby aktivní zákazníci, 
kteří vlastní skladovací zařízení:

a) měli právo na připojení k síti v 
rozumné lhůtě od podání žádosti;

b) byli osvobozeni od dodatečných daní, 
příplatků nebo poplatků za elektřinu 
uskladňovanou ve skladovacím zařízení;

c) byli odlišeni od výrobců a nepodléhali s 
tím souvisejícím požadavkům a 
poplatkům;

d) měli povoleno souběžně poskytovat 
vícero služeb, je-li to technicky 
proveditelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Pavel 
Telička

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno třetí osobou, pokud jde o 
instalaci a provoz včetně měření a údržby.

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno třetí osobou, pokud jde o 
instalaci a provoz včetně měření a údržby, 
jestliže ekonomické riziko spojené s 
provozem zařízení ponese aktivní 
spotřebitel.

Or. en
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Pozměňovací návrh 560
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno třetí osobou, pokud jde o 
instalaci a provoz včetně měření a údržby.

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
vlastněno nebo spravováno třetí osobou, 
která jedná jménem zákazníka nebo 
skupiny zákazníků, pokud jde o instalaci a 
provoz včetně měření a údržby.

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Eva Kaili

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno třetí osobou, pokud jde o 
instalaci a provoz včetně měření a údržby.

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno nebo vlastněno třetími 
osobami, pokud jde o instalaci a provoz 
včetně měření a údržby, nebo o pronájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno třetí osobou, pokud jde o 

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno nebo vlastněno třetí osobou na 
základě pokynů aktivního zákazníka, 



PE609.627v04-00 132/174 AM\1135603CS.docx

CS

instalaci a provoz včetně měření a údržby. pokud jde o instalaci a provoz včetně 
měření a údržby.

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno třetí osobou, pokud jde o 
instalaci a provoz včetně měření a údržby.

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno třetí osobou, pokud jde o 
instalaci, provoz a údržbu.

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Angelika Mlinar

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno třetí osobou, pokud jde o 
instalaci a provoz včetně měření a údržby.

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno třetí osobou, pokud jde o 
instalaci a provoz včetně údržby.

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno třetí osobou, pokud jde o 
instalaci a provoz včetně měření a údržby.

2. Energetické zařízení potřebné pro 
činnost aktivního zákazníka může být 
spravováno třetí osobou, pokud jde o 
instalaci, provoz a údržbu.

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby aktivní 
zákazníci, kteří vlastní skladovací 
zařízení:

a) měli právo na přístup k síti v rozumné 
lhůtě od podání žádosti o připojení;

b) byli osvobozeni od dodatečných daní, 
příplatků nebo poplatků za elektřinu 
uskladňovanou ve skladovacím zařízení;

c) byli odlišeni od výrobců a nepodléhali s 
tím souvisejícím požadavkům a 
poplatkům;

d) měli povoleno souběžně poskytovat více 
služeb, je-li to technicky proveditelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
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Členské státy zajistí, aby aktivní zákazníci, 
kteří vlastní skladovací zařízení:

a) měli právo na připojení k síti v 
rozumné lhůtě od podání žádosti;

b) byli osvobozeni od dodatečných daní, 
příplatků nebo poplatků za elektřinu 
uskladňovanou ve skladovacím zařízení;

c) byli odlišeni od výrobců a nepodléhali s 
tím souvisejícím požadavkům a 
poplatkům;

d) měli povoleno souběžně poskytovat více 
služeb, je-li to technicky proveditelné;

Or. en

Odůvodnění

Skladování je klíčovým faktorem umožňujícím přechod k flexibilnějšímu, dekarbonizovanému 
a decentralizovanému energetickému systému. Je zásadní, aby byly veškeré překážky pro 
rozvoj skladování odstraněny. Skladování může podporovat provoz energetického systému, 
protože umožňuje absorbovat a uvolňovat energii, když to systém vyžaduje.

Pozměňovací návrh 568
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a

Členské státy zajistí, aby aktivní zákazníci 
nedodali ročně do sítě více elektřiny než 
[např. 10 MWh] u domácnosti a [např. 
500 MWh] u právnických osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Massimiliano Salini
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Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se

Místní energetické komunity

1. Členské státy zajistí, aby:

a) místní energetické komunity byly 
oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si 
pronajímat komunitní sítě a autonomně je 
spravovat;

b) místní energetické komunity měly 
bez diskriminace přístup na všechny 
organizované trhy, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím agregátorů či dodavatelů;

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, provozovatelů 
distribučních soustav nebo agregátorů;

d) se na místní energetické komunity 
vztahovaly spravedlivé, přiměřené a 
transparentní postupy, jakož i poplatky, 
které odrážejí náklady.

2. Členské státy stanoví vhodný 
regulační rámec, který zajistí, že:

a) účast v místní energetické 
komunitě je dobrovolná;

b) podílníci nebo členové místní 
energetické komunity neztratí svá práva 
zákazníků v domácnostech nebo aktivních 
zákazníků;

c) podílníci nebo členové mohou z 
místní energetické komunity vystoupit; v 
takovém případě se použije článek 12;

d) na výrobní kapacitu instalovanou 
místními energetickými komunitami se 
vztahuje čl. 8 odst. 3, pokud lze tuto 
kapacitu považovat za malou 
decentralizovanou nebo distribuovanou 
výrobu;

e) na místní energetické komunity, 
které vykonávají činnosti provozovatele 
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distribuční soustavy, se vztahují 
ustanovení kapitoly IV;

f) místní energetická komunita smí v 
příslušných případech s provozovatelem 
distribuční soustavy, k níž je připojena její 
síť, uzavřít dohodu o provozování sítě 
místní energetické komunity;

g) v příslušných případech se na 
uživatele soustav, kteří nejsou podílníky
nebo členy místní energetické komunity a 
jsou připojeni k distribuční síti 
provozované místní energetickou 
komunitou, vztahují spravedlivé síťové 
poplatky, které odráží náklady. Pokud se 
tito uživatelé soustav a místní energetické 
komunity na síťových poplatcích 
nedohodnou, mohou obě strany požádat 
regulační orgán o stanovení výše síťových 
poplatků příslušným rozhodnutím;

h) v příslušných případech se na 
místní energetické komunity vztahují 
odpovídající síťové poplatky v místech 
připojení mezi komunitní sítí a distribuční 
sítí mimo energetickou komunitu. Tyto 
síťové poplatky se účtují odděleně za 
elektřinu dodanou do distribuční sítě a za 
elektřinu odebranou z distribuční sítě 
mimo místní energetickou komunitu v 
souladu s čl. 59 odst. 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Místní energetické komunity Podniky energetických komunit

Or. en
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Odůvodnění

Změnu vyžaduje soulad s pozměňovacím návrhem k článku 2.

Pozměňovací návrh 571
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby: 1. Členské státy zajistí, aby místní 
energetické komunity měly nárok vyrábět, 
spotřebovávat, skladovat a prodávat 
energii z obnovitelných zdrojů, mimo jiné 
i prostřednictvím smluv o nákupu energie, 
aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 
postupy a platby, jež nejsou nákladově 
efektivní. Pro účely této směrnice se 
místní energetickou komunitou rozumí 
malý nebo střední podnik nebo nezisková 
organizace, jejichž podílníci nebo členové 
spolupracují při výrobě, distribuci, 
skladování nebo dodávkách energie z 
obnovitelných zdrojů a které splňují 
všechna tato kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby: 1. Členské státy mohou 
prostřednictvím vnitrostátních předpisů 
rozhodnout, zda:

Or. en
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Pozměňovací návrh 573
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) místní energetické komunity byly 
oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si 
pronajímat komunitní sítě a autonomně je 
spravovat;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že čl. 16 odst. 1 se netýká zřizování místních 
energetických komunit nebo jejich zapojení do provozu distribučních soustav, toto ustanovení 
by mělo být přesunuto do jiného pododstavce.

Pozměňovací návrh 574
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) místní energetické komunity byly 
oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si 
pronajímat komunitní sítě a autonomně je 
spravovat;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že čl. 16 odst. 1 se netýká zřizování 
energetických komunit nebo jejich zapojení do provozu distribučních soustav, toto ustanovení 
by mělo být přesunuto na konec oddílu do jiného pododstavce.

Pozměňovací návrh 575
Claude Turmes
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za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) místní energetické komunity byly 
oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si 
pronajímat komunitní sítě a autonomně je 
spravovat;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Morten Helveg Petersen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) místní energetické komunity byly 
oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si 
pronajímat komunitní sítě a autonomně je 
spravovat;

a) místní energetické komunity mohly
vlastnit, zřizovat nebo si pronajímat 
komunitní sítě a autonomně je spravovat, 
pokud nebude porušen systém koncesí 
členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) místní energetické komunity byly 
oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si 
pronajímat komunitní sítě a autonomně je 
spravovat;

a) podílníky nebo členy jsou fyzické 
osoby, místní orgány včetně obcí nebo 
malé a střední podniky působící v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 578
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) místní energetické komunity byly 
oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si 
pronajímat komunitní sítě a autonomně je 
spravovat;

a) místní energetické komunity byly 
oprávněny vyrábět, spotřebovávat, 
skladovat a prodávat energii 
prostřednictvím vlastních sítí na základě 
smluvních podmínek, které stanoví každý 
členský stát;

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Morten Helveg Petersen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) místní energetické komunity při 
pronajímání nebo nákupu stávajících 
aktiv komunitní sítě platily spravedlivou 
odměnu (ocenění aktiv na základě 
diskontovaného peněžního toku); 

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) místní energetické komunity měly 
bez diskriminace přístup na všechny 
organizované trhy, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím agregátorů či dodavatelů;

b) místní energetické komunity měly 
bez diskriminace úplný přístup na všechny 
organizované trhy, včetně trhů založených 
na technologiích distribuované účetní 
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knihy, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím agregátorů, dodavatelů 
nebo dalších třetích osob za stejných 
podmínek jako ostatní elektroenergetické 
podniky;

Or. en

Odůvodnění

Hlavní překážkou, která brání komunitním iniciativám v zapojení do odvětví elektroenergetiky 
je přístup na trh, hlavně kvůli velikosti, struktuře vlastnictví a řízení a zeměpisnému zaměření. 
Musíme tedy zaručit, aby pravidla pro přístup na trh umožňovala účast různých konfigurací 
energetických komunit, zejména jako licencovaného dodavatele, ale také účast na 
velkoobchodních trzích, vyrovnávacích trzích, trzích s flexibilitou a dalších trzích.

Pozměňovací návrh 581
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) místní energetické komunity měly 
bez diskriminace přístup na všechny 
organizované trhy, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím agregátorů či dodavatelů;

b) amístní energetické komunity měly 
bez diskriminace přístup na všechny 
organizované trhy, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím agregátora, dodavatele 
nebo jiné určené třetí osoby za stejných 
podmínek jako ostatní elektroenergetické 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) místní energetické komunity měly 
bez diskriminace přístup na všechny 

b) nejméně 51 % podílníků nebo 
členů s hlasovacími právy v daném 
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organizované trhy, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím agregátorů či dodavatelů;

subjektu jsou fyzické osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) místní energetické komunity měly 
bez diskriminace přístup na všechny 
organizované trhy, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím agregátorů či dodavatelů;

b) místní energetické komunity měly 
bez diskriminace přístup na trhy s energií, 
a to buď přímo, nebo prostřednictvím 
agregátorů či dodavatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Jaromír Kohlíček

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) místní energetické komunity měly 
bez diskriminace přístup na všechny 
organizované trhy, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím agregátorů či dodavatelů;

b) místní energetické komunity měly 
bez diskriminace přístup na trhy s energií, 
a to buď přímo, nebo prostřednictvím 
agregátorů či dodavatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, provozovatelů 
distribučních soustav nebo agregátorů;

c) nejméně 51 % podílů nebo 
účastnických práv v daném subjektu 
vlastní místní členové, tj. představitelé 
místních veřejných a místních 
soukromých socioekonomických zájmů 
nebo občané s bezprostředním zájmem na 
činnosti komunity a jejích dopadech;

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, provozovatelů 
distribučních soustav nebo agregátorů;

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo potřebné regulační a 
správní podpory, pokud jde o jejich činnost 
v postavení konečných spotřebitelů, 
výrobců, dodavatelů, provozovatelů 
distribučních soustav, agregátorů a další 
činnosti, které mohou vykonávat;

Or. en

Odůvodnění

Nediskriminační zacházení samo o sobě nedokáže zajistit, aby mohli aktivní koneční zákazníci 
v EU úspěšně růst. Je proto třeba zavést povinnost, aby členské státy aktivně podporovaly 
aktivní zákazníky prostřednictvím regulační a správní podpory.

Pozměňovací návrh 587
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, provozovatelů 
distribučních soustav nebo agregátorů;

c) se místní energetické komunity 
buď staly subjekty zúčtování, nebo 
přenesly svou odpovědnost na subjekt 
zúčtování dle své volby;

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, provozovatelů 
distribučních soustav nebo agregátorů;

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, provozovatelů 
distribučních soustav, dodavatelů nebo 
agregátorů;

Or. en

Odůvodnění

Měly by být uvedeny všechny potenciální podniky místní energetické komunity.

Pozměňovací návrh 589
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
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práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, provozovatelů 
distribučních soustav nebo agregátorů;

práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, provozovatelů 
distribučních soustav, dodavatelů nebo 
agregátorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, provozovatelů 
distribučních soustav nebo agregátorů;

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, dodavatelů, výrobců, 
provozovatelů distribučních soustav nebo 
agregátorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, provozovatelů 
distribučních soustav nebo agregátorů;

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, dodavatelů, výrobců, 
provozovatelů distribučních soustav nebo 
agregátorů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 592
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, provozovatelů 
distribučních soustav nebo agregátorů;

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, dodavatelů, 
provozovatelů distribučních soustav nebo 
agregátorů;

Or. en

Odůvodnění

Podobně jako u přístupu na trh je jednou z hlavních překážek bránících komunitním 
energetickým iniciativám v účasti na celém odvětví elektřiny diskriminační či nerovné 
zacházení. Tato otázka je však mimořádně problematická zejména pro mnoho komunitních 
energetických iniciativ, které se chtějí stát licencovaným dodavatelem. Vzhledem k příliš 
těžkopádným, složitým a nákladným administrativním postupům jsou možnosti iniciativ 
energetických komunit stát se dodavateli v různých členských státech velmi rozdílné.

Pozměňovací návrh 593
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, provozovatelů 
distribučních soustav nebo agregátorů;

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců nebo agregátorů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 594
Jaromír Kohlíček

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se místním energetickým 
komunitám dostávalo nediskriminačního 
zacházení, pokud jde o jejich činnosti, 
práva a povinnosti v postavení konečných 
spotřebitelů, výrobců, provozovatelů 
distribučních soustav nebo agregátorů;

c) se místní energetické komunity 
buď staly subjekty zúčtování, nebo 
přenesly svou odpovědnost na subjekt 
zúčtování dle své volby;

Or. en

Odůvodnění

– místní energetická komunita musí být subjektem zúčtování (jako ostatní účastníci trhu)

Pozměňovací návrh 595
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) místní energetické komunity byly 
oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si 
pronajímat komunitní sítě a autonomně je 
spravovat a směly případně 
s provozovatelem distribuční soustavy, 
k níž je připojena jejich síť, uzavřít 
dohodu o provozování sítě místní 
energetické komunity;

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) místní energetické komunity byly 
chráněny před přímou či nepřímou 
diskriminací a měly podporu pro plný 
a účinný výkon svých práv;

Or. en

Odůvodnění

Nediskriminační zacházení samo o sobě nedokáže zajistit, aby mohli aktivní koneční zákazníci 
v EU úspěšně růst. Je proto třeba zavést povinnost, aby členské státy aktivně podporovaly 
aktivní zákazníky prostřednictvím regulační, správní, a pokud možno i finanční podpory, a 
zajistit nediskriminační zacházení v přímé i nepřímé podobě.

Pozměňovací návrh 597
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) se na místní energetické komunity 
vztahovaly spravedlivé, přiměřené a 
transparentní postupy, jakož i poplatky, 
které odrážejí náklady.

d) nejméně 51 % míst ve správní radě 
nebo řídicích orgánech daného subjektu 
je rezervováno pro místní členy, tj. 
představitele místních veřejných 
a místních soukromých 
socioekonomických zájmů nebo občany 
s bezprostředním zájmem na činnosti 
komunity a jejích dopadech;

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) se na místní energetické komunity d) se na místní energetické komunity 
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vztahovaly spravedlivé, přiměřené a 
transparentní postupy, jakož i poplatky, 
které odrážejí náklady.

vztahovaly spravedlivé, přiměřené a 
transparentní postupy, jakož i poplatky, 
které odrážejí náklady, včetně nákladů na 
elektroenergetické soustavy, k níž 
zůstávají připojeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) se na místní energetické komunity 
vztahovaly spravedlivé, přiměřené a 
transparentní postupy, jakož i poplatky, 
které odrážejí náklady.

d) se na místní energetické komunity 
vztahovaly spravedlivé, přiměřené a 
transparentní postupy, jakož i poplatky, 
které odrážejí náklady, za současného 
dodržení systémů vyrovnávání vyrovnání 
sazeb.

Or. fr

Pozměňovací návrh 600
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) se na místní energetické komunity 
vztahovaly spravedlivé, přiměřené a 
transparentní postupy, jakož i poplatky, 
které odrážejí náklady.

d) se na místní energetické komunity 
vztahovaly diskriminační, nespravedlivé, 
nepřiměřené a netransparentní postupy 
nebo poplatky, které by neodrážely 
náklady;

Or. en

Odůvodnění

Za účelem podpory soudržnosti s ostatními změnami čl. 16 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 601
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) se na místní energetické komunity
vztahovaly spravedlivé, přiměřené a 
transparentní postupy, jakož i poplatky, 
které odrážejí náklady.

d) místní energetické komunity se 
způsobem, který odráží náklady a který je 
spravedlivý, podílí na hrazení síťových 
poplatků a nákladů na politiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) se na místní energetické komunity 
vztahovaly spravedlivé, přiměřené a 
transparentní postupy, jakož i poplatky, 
které odrážejí náklady.

d) se na místní energetické komunity 
vztahovaly spravedlivé, přiměřené a 
transparentní postupy, jakož i poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zákazníci místní energetické 
komunity, kteří si nemohou umístit 
zařízení na své budově za měřič, mohou 
využít systém virtuálního čistého měření 
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tak, že vlastní zařízení nacházející se v 
určitém okruhu, nebo jej pronajmou nebo 
s ním uzavřou dlouhodobou smlouvu. 
Zákazníci vlastní nebo si předplatí určitou 
část projektu.

Zákazníci mohou:

i) zaplatit projektové firmě za svůj podíl 
na výrobě (tj. pevnou cenu na vyrobenou 
kilowatthodinu a měsíc nebo pevnou 
částku za pronájem, která se navyšuje o 
inflaci). Zákazník může také předem 
uhradit projektové firmě částku za celkový 
předpokládaný objem výroby z podílu 
zákazníka na projektu; nebo

ii) zaplatit předem a odkoupit část zařízení 
(tj. panel nebo řadu panelů solární 
fotovoltaické elektrárny). Elektřina z 
projektu je dodávána místnímu 
poskytovateli energie. Poskytovatel 
energie pak každému zákazníkovi započítá 
jeho podíl na výrobě elektřiny. Zákazník 
pak poskytovateli energie platí běžný účet 
za elektřinu ponížený o tento podíl.

Or. en

Odůvodnění

Tento „model vlastnictví na dálku“ se osvědčil v USA v rámci modelu nazvaného 
„Community Solar“ v několika státech (Massachusetts, Minnesota, Colorado,…)

Pozměňovací návrh 604
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) místní energetické komunity byly 
oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si 
pronajímat virtuální nebo fyzické 
komunitní sítě a autonomně je spravovat 
a směly s provozovatelem distribuční 
soustavy, k níž je připojena jejich 
distribuční soustava, uzavřít dohodu o 
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provozování sítě místní energetické 
komunity;

Or. en

Odůvodnění

Hlavním záměrem článku 16 není zřizování energetických komunit nebo jejich zapojení do 
provozu distribučních soustav a toto ustanovení by mělo být přesunuto z pododstavce a) do 
posledního pododstavce. V článku 16 se nabízí rovněž příležitost vytvářet prostřednictvím 
komunitních iniciativ mikrosítě. Záměrem pozměňovacího návrhu je vyjasnění textu a snaha 
zabránit tomu, aby místní energetické komunity využívaly EU ke vznášení námitek kvůli 
převzetí sítě. Vlastnictví a provozní pravidla sítě jsou stanovena na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 605
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) e) komunita má instalovanou 
kapacitu energie z obnovitelných zdrojů 
pro elektřinu, vytápění a chlazení a 
dopravu v objemu nejvýše 5 MW jako 
roční průměr za předchozích pět let.

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Morten Helveg Petersen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) místní energetické komunity mohly 
působit na trhu za rovných podmínek, 
aniž by byla narušena hospodářská 
soutěž, a uzavírat smlouvu se subjektem 
zúčtování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 607
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) místní energetické komunity 
adekvátně přispívaly na náklady 
elektroenergetické soustavy, k níž 
zůstávají připojeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví vhodný 
regulační rámec, který zajistí, že:

2. Členské státy mohou stanovit 
vhodný regulační rámec zahrnující tyto 
hlediska místních energetických komunit:

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví vhodný 
regulační rámec, který zajistí, že:

2. Členské státy zajistí, že:

Or. en
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Pozměňovací návrh 610
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví vhodný 
regulační rámec, který zajistí, že:

2. Členské státy zajistí, že:

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tato směrnice obsahuje dostatečně jednoznačná a přesná ustanovení 
upravující práva a povinnosti spotřebitelů, kteří se podílejí na místních energetických 
komunitách, požadavek na přijímání regulačních aktů by představoval pro členské státy další 
zátěž. Tyto regulační rámce by měly být přijímány, pouze pokud je to nutné.

Pozměňovací návrh 611
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví vhodný 
regulační rámec, který zajistí, že:

2. Členské státy zajistí, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví vhodný 2. Členské státy mohou stanovit
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regulační rámec, který zajistí, že: vhodný regulační rámec, který zajistí, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Morten Helveg Petersen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) podmínky pro vytváření, provoz a 
rozpouštění místních energetických sítí 
budou dobře stanoveny;

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) koneční zákazníci v domácnostech 
i veřejní zákazníci budou oprávněni stát 
se členy podniku energetické komunity, a 
že budou odstraněny všechny překážky 
jejich účasti. Koneční zákazníci veřejných 
elektroenergetických podniků a malých a 
středních podniků mohou být oprávnění 
stát se členy místní energetické komunity, 
jestliže tato účast nepředstavuje pro malé 
a střední podniky hlavní hospodářskou 
činnost;

Or. en

Odůvodnění

Formulace mají vyjasnit, že účast v energetických komunitách je vyjádřením práva 
spotřebitele na výběr, a dále zajistit, aby všichni spotřebitelé v celé EU měli možnost zapojit 
se do energetické komunity. Hlavním cílem by měla být podpora účasti občanů, stejně jako 



PE609.627v04-00 156/174 AM\1135603CS.docx

CS

místní a regionální samosprávy v energetických komunitách – a nikoli pouze vytváření 
komunit podle zájmu velkých obchodních společností. Je třeba stanovit omezení, pokud jde o 
skladbu energetických komunit.

Pozměňovací návrh 615
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) budou stanoveny podmínky a 
normy pro místní energetické komunity se 
sítěmi, aby bylo zachováno účinné 
plánování sítě. Tyto podmínky a normy 
rovněž zajistí, aby zákazníci a členové 
místních energetických komunit měli k 
dispozici stejnou kvalitu a úroveň 
síťových služeb, jako zákazníci, kteří 
nejsou členy místní energetické komunity;

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) koneční zákazníci v domácnostech 
i veřejní zákazníci budou oprávněni stát 
se členem místní energetické komunity na 
dobrovolném základě; Koneční zákazníci 
malých a středních podniků mohou být 
oprávnění stát se členy místní energetické 
komunity, jestliže tato účast nepředstavuje 
hlavní hospodářskou činnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 617
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) koneční zákazníci, kteří jsou 
zranitelní nebo jsou postiženi 
energetickou chudobou, budou oprávněni 
zapojit se do místní energetické komunity, 
pokud si to přejí;

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) koneční zákazníci jsou oprávněni 
zapojit se do místní energetické komunity;

Or. en

Odůvodnění

Formulace mají vyjasnit, že účast v místních energetických komunitách je vyjádřením práva 
spotřebitele na výběr, a dále zajistit, aby všichni spotřebitelé v celé EU měli možnost zapojit 
se do místní energetické komunity.

Pozměňovací návrh 619
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) koneční zákazníci jsou oprávněni 
zapojit se do místní energetické komunity;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že účast v místních energetických komunitách je vyjádřením práva 
spotřebitele na výběr, a dále zajistit, aby spotřebitelé v celé EU měli možnost zapojit se do 
místní energetické komunity.

Pozměňovací návrh 620
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) všichni koneční zákazníci jsou 
oprávněni zapojit se do místní energetické 
komunity;

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) vnější investoři nebo soukromé 
elektroenergetické podniky se mohou stát 
podílníky nebo členy energetické 
komunity pouze za předpokladu, že: 1) 
nekontrolují nebo neřídí podnik 
energetické komunity; 2) nemají na 
základě členství nebo podílu investic více 
než jeden hlas; a 3) jejich členství nebo 
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podíl investic je neopravňuje k vyšším 
preferenčním výnosům, než mají ostatní 
členové, v souladu se zásadou 
vzájemnosti;

Or. en

Odůvodnění

Energetické komunity by měly být nezávislé na vnějších zájmech, včetně zájmů investičních 
fondů a velkých elektroenergetických společností. Proto musí parametry účasti v 
energetických komunitách zajišťovat, že nebudou dalším podnikům sloužit jako nástroj k 
získání konkurenční výhody nad ostatními subjekty v podobném postavení.

Pozměňovací návrh 622
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) koneční zákazníci budou mít 
přístup k informacím o svých právech 
týkajících se jejich účasti v místní 
energetické komunitě, včetně zejména 
informací o výkonu jejich práv a 
možnostech přístupu k mechanismům 
alternativního řešení sporů, a to i 
prostřednictvím jednotného kontaktního 
místa podle článku 25.

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podílníci nebo členové místní 
energetické komunity neztratí svá práva 

b) podílníci nebo členové místní 
energetické komunity mají stejná práva 
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zákazníků v domácnostech nebo aktivních 
zákazníků;

zákazníků v domácnostech nebo aktivních 
zákazníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podílníci nebo členové mohou z 
místní energetické komunity vystoupit; v 
takovém případě se použije článek 12;

c) uživatelé systému, podílníci nebo 
členové mohou z místní energetické 
komunity vystoupit; v takovém případě se 
použije článek 12;

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Zigmantas 
Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) koneční zákazníci v domácnostech 
budou mít snadný přístup k informacím, a 
to i prostřednictvím jednotného 
kontaktního místa podle článku 25, 
týkajících se jejich práva účasti v místní 
energetické komunitě, včetně výkonu práv 
na vstup do energetické komunity, účast v 
ní a na její opuštění, a k informacím o 
přístupu k mechanismům alternativního 
řešení sporů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 626
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) na výrobní kapacitu instalovanou 
místními energetickými komunitami se 
vztahuje čl. 8 odst. 3, pokud lze tuto 
kapacitu považovat za malou 
decentralizovanou nebo distribuovanou 
výrobu;

d) budou vytvořena konkrétní 
povolovací řízení a pokyny podle čl. 8 
odst. 3 pro výrobní kapacitu instalovanou 
energetickými komunitami využívajícími 
energii z obnovitelných zdrojů, které jsou 
podskupinou místních energetických 
komunit, jež zejména zahrnují kapacitu, 
kterou lze považovat za malou 
decentralizovanou nebo distribuovanou 
výrobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) na výrobní kapacitu instalovanou 
místními energetickými komunitami se 
vztahuje čl. 8 odst. 3, pokud lze tuto 
kapacitu považovat za malou 
decentralizovanou nebo distribuovanou 
výrobu;

d) na výrobní kapacitu instalovanou 
energetickými komunitami využívajícími 
energii z obnovitelných zdrojů, které jsou 
podskupinou místních energetických 
komunit, se vztahuje čl. 8 odst. 3, pokud 
lze tuto kapacitu považovat za malou 
decentralizovanou nebo distribuovanou 
výrobu;

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se vztahuje zejména na komunity využívající energii z obnovitelných zdrojů, 
které jsou zvláštní podskupinou místní energetické komunity. Je třeba posílit soudržnost a 
jasnost mezi těmito dvěma nástroji.
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Pozměňovací návrh 628
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) na výrobní kapacitu instalovanou 
místními energetickými komunitami se 
vztahuje čl. 8 odst. 3, pokud lze tuto 
kapacitu považovat za malou 
decentralizovanou nebo distribuovanou 
výrobu;

d) na výrobní kapacitu instalovanou 
energetickými komunitami využívajícími 
energii z obnovitelných zdrojů, které jsou 
podskupinou místních energetických 
komunit, se vztahuje čl. 8 odst. 3, pokud 
lze tuto kapacitu považovat za malou 
decentralizovanou nebo distribuovanou 
výrobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) na výrobní kapacitu instalovanou 
místními energetickými komunitami se 
vztahuje čl. 8 odst. 3, pokud lze tuto 
kapacitu považovat za malou 
decentralizovanou nebo distribuovanou 
výrobu;

d) na výrobní kapacitu instalovanou 
energetickými komunitami využívajícími 
energii z obnovitelných zdrojů, které jsou 
podskupinou podniků energetických 
komunit, se vztahuje čl. 8 odst. 3;

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se vztahuje zejména na komunity využívající energii z obnovitelných zdrojů, 
které jsou zvláštní podskupinou podniku energetické komunity. Je třeba posílit soudržnost a 
jasnost mezi těmito dvěma nástroji.
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Pozměňovací návrh 630
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) místní energetické komunity byly 
oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si 
pronajímat komunitní sítě a autonomně je 
spravovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) členské státy zajistí, aby místní 
energetické komunity, a to i v okrajových 
regionech, jako jsou ostrovní regiony, a v 
regionech s nízkou hustotou populace, 
byly oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si 
pronajímat fyzické nebo virtuální 
komunitní sítě a provozovat je;

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) na místní energetické komunity, 
které vykonávají činnosti provozovatele 
distribuční soustavy, se vztahují ustanovení 

e) Členské státy odstraní veškeré 
překážky, které brání místním 
energetickým komunitám stát se 
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kapitoly IV; provozovatelem distribuční soustavy. 
Pokud případně dojde k rozhodnutí, že 
kontrola nad distribučními sítěmi se 
vrátím obcím, podniky energetických 
komunit a orgány místní správy mají 
nárok na transparentní nediskriminační a 
spravedlivé zacházení; na podniky 
energetických komunit, které vykonávají 
činnosti provozovatele distribuční 
soustavy, se vztahují ustanovení kapitoly 
IV;

Or. en

Odůvodnění

Energetická infrastruktura by měla být považována za společný statek. Jestliže komunity 
vyjádří přání, aby se tato infrastruktura vrátila zpět do místních rukou, neměly by přitom čelit 
překážkám, které jsou nadměrně zatěžující, nebo diskriminačnímu zacházení.

Pozměňovací návrh 633
Morten Helveg Petersen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) na místní energetické komunity, 
které vykonávají činnosti provozovatele 
distribuční soustavy, se vztahují ustanovení 
kapitoly IV;

e) na místní energetické komunity, 
které vykonávají činnosti provozovatele 
distribuční soustavy, se vztahují ustanovení 
kapitoly IV, jakož i další pravidla a 
nařízení vztahující se na provozovatele 
distribuční soustavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) na místní energetické komunity, 
které vykonávají činnosti provozovatele 
distribuční soustavy, se vztahují ustanovení 
kapitoly IV;

e) pokud místní energetická komunita 
vykonává činnosti provozovatele 
distribuční soustavy, včetně fyzické 
komunitní sítě, použijí se ustanovení 
kapitoly IV;

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) místní energetická komunita smí v 
příslušných případech s provozovatelem 
distribuční soustavy, k níž je připojena její 
síť, uzavřít dohodu o provozování sítě 
místní energetické komunity;

f) místní energetická komunita smí v 
příslušných případech s provozovatelem 
distribuční soustavy, k níž je připojena její 
distribuční síť, uzavřít potřebné dohody o 
provozování sítě místní energetické 
komunity;

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) místní energetická komunita smí v 
příslušných případech s provozovatelem 
distribuční soustavy, k níž je připojena její 
síť, uzavřít dohodu o provozování sítě 
místní energetické komunity;

f) místní energetická komunita smí v 
příslušných případech s provozovatelem 
distribuční soustavy, k níž je připojena její 
síť, uzavřít potřebné dohody o provozování 
sítě místní energetické komunity;

Or. en
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Odůvodnění

Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit právní srozumitelnost a soudržnost s 
ostatními změnami k čl. 16 odst. 1, včetně samostatného odstavce pro komunitní sítě. Kromě 
toho je třeba přijmout ustanovení, která poskytnou místním energetickým komunitám právo 
podílet se na fyzické nebo virtuální komunitní síti, zřizovat ji, vlastnit nebo si ji pronajímat, 
protože ve většině členských států je tato činnost v současnosti buď zakázaná, nebo zavedení 
provozovatelé distribuční soustavy nemají dostatečný zájem spolupracovat s místními 
energetickými komunitami na zřizování těchto sítí.

Pozměňovací návrh 637
Morten Helveg Petersen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v příslušných případech se na 
uživatele soustav, kteří nejsou podílníky 
nebo členy místní energetické komunity a 
jsou připojeni k distribuční síti 
provozované místní energetickou 
komunitou, vztahují spravedlivé síťové 
poplatky, které odráží náklady. Pokud se 
tito uživatelé soustav a místní energetické 
komunity na síťových poplatcích 
nedohodnou, mohou obě strany požádat 
regulační orgán o stanovení výše síťových 
poplatků příslušným rozhodnutím;

g) v příslušných případech se na 
uživatele soustav, kteří nejsou podílníky 
nebo členy místní energetické komunity a 
jsou připojeni k distribuční síti 
provozované místní energetickou 
komunitou, zřízené a provozované podle 
[new item], podle písmene e) vztahují 
spravedlivé síťové poplatky, které odráží 
náklady, a další práva uživatelů 
distribučních soustav;

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v příslušných případech se na 
uživatele soustav, kteří nejsou podílníky 
nebo členy místní energetické komunity a
jsou připojeni k distribuční síti 

g) na uživatele soustav, kteří jsou 
připojeni k distribuční síti provozované 
místní energetickou komunitou, vztahují 
nediskriminační spravedlivé síťové 
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provozované místní energetickou 
komunitou, vztahují spravedlivé síťové 
poplatky, které odráží náklady. Pokud se 
tito uživatelé soustav a místní energetické 
komunity na síťových poplatcích 
nedohodnou, mohou obě strany požádat 
regulační orgán o stanovení výše síťových 
poplatků příslušným rozhodnutím;

poplatky, které odráží náklady. Pokud se 
tito uživatelé soustav, kteří nejsou 
podílníky nebo členy místní energetické 
komunity provozující distribuční síť, a 
místní energetické komunity na síťových 
poplatcích nedohodnou, mohou obě strany 
požádat regulační orgán o stanovení výše 
síťových poplatků příslušným 
rozhodnutím;

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v příslušných případech se na 
uživatele soustav, kteří nejsou podílníky 
nebo členy místní energetické komunity a 
jsou připojeni k distribuční síti 
provozované místní energetickou 
komunitou, vztahují spravedlivé síťové 
poplatky, které odráží náklady. Pokud se 
tito uživatelé soustav a místní energetické 
komunity na síťových poplatcích 
nedohodnou, mohou obě strany požádat 
regulační orgán o stanovení výše síťových 
poplatků příslušným rozhodnutím;

g) v příslušných případech se na 
uživatele soustav, kteří nejsou podílníky 
nebo členy místní energetické komunity 
odpovědné za komunitní síť napojenou na 
distribuční síť vztahují spravedlivé
nediskriminační síťové poplatky, které 
odráží náklady. Pokud se tito uživatelé 
soustav a místní energetické komunity na 
síťových poplatcích nedohodnou, mohou 
obě strany požádat regulační orgán o 
stanovení výše síťových poplatků 
příslušným rozhodnutím;

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) v příslušných případech se na 
místní energetické komunity vztahují 

h) v příslušných případech se na 
podniky energetické komunity vztahují 



PE609.627v04-00 168/174 AM\1135603CS.docx

CS

odpovídající síťové poplatky v místech 
připojení mezi komunitní sítí a distribuční 
sítí mimo energetickou komunitu. Tyto 
síťové poplatky se účtují odděleně za 
elektřinu dodanou do distribuční sítě a za 
elektřinu odebranou z distribuční sítě 
mimo místní energetickou komunitu v 
souladu s čl. 59 odst. 8.

odpovídající síťové poplatky v místech 
připojení mezi komunitní sítí a distribuční 
sítí mimo energetickou komunitu. Tyto 
síťové poplatky odráží náklady i přínosy 
komunitní sítě pro distribuční síť na 
základě transparentní analýzy nákladů a 
přínosů, kterou vypracuje regulační orgán
v souladu s čl. 59 odst. 8.

Or. en

Odůvodnění

Energy communities will need to contribute fairly to costs that they are responsible for 
imposing on the system. However, taking into account that energy communities represent an 
opportunity to provide services to the distribution network that may realise cost savings to the 
distribution system operator, benefits should also be factored into the charges that are 
assessed to community networks and their participants. This will help establish a reliable 
investment framework that rewards active customers, protects non-active customers, and 
ensures that the distribution system operator can sustainably mange the grid in the long-term.

Pozměňovací návrh 641
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) v příslušných případech se na 
místní energetické komunity vztahují 
odpovídající síťové poplatky v místech 
připojení mezi komunitní sítí a distribuční 
sítí mimo energetickou komunitu. Tyto 
síťové poplatky se účtují odděleně za 
elektřinu dodanou do distribuční sítě a za 
elektřinu odebranou z distribuční sítě mimo 
místní energetickou komunitu v souladu s 
čl. 59 odst. 8.

h) v příslušných případech se na 
místní energetické komunity vztahují 
odpovídající síťové poplatky v místech 
připojení mezi komunitní sítí a obecnou 
distribuční sítí. Tyto síťové poplatky se 
účtují odděleně za elektřinu dodanou do 
distribuční sítě a za elektřinu odebranou z 
distribuční sítě mimo komunitní síť v 
souladu s čl. 59 odst. 8.

Or. en
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Pozměňovací návrh 642
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) Členské státy zajistí, aby jejich 
národní regulační orgány monitorovaly 
přístup na trh, zacházení a postupy a 
poplatky vztahující se na místní 
energetické komunity, dopad místních 
energetických komunit na hospodářskou 
soutěž a posilování postavení a ochrany 
spotřebitelů, jakož i přínosy místní 
komunity, včetně jejich příspěvku ke 
zmírňování energetické chudoby. 
Každoročně podávají zprávu Komisi a 
případně vnitrostátním orgánům pro 
hospodářskou soutěž v souladu s čl. 59 
odst. 1 písm. n).

Or. en

Odůvodnění

Pokud mají být regulační rámce pro místní energetické komunity přínosné, musí být 
vymahatelné a musí se opírat o institucionální podporu. Činnosti, které místní energetické 
komunity provádějí, jsou však rozmanité, přičemž se potýkají s významnými regulačními a 
tržními překážkami, jimž národní energetické regulační orgány dost dobře nerozumí a 
neberou je na vědomí. Je proto zapotřebí, aby s rozvojem vnitrostátních trhů národní 
regulační orgány sledovaly ustanovení týkající se místních energetických komunit.

Pozměňovací návrh 643
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) na komunitní sítě se při 
vymezování a získávání služeb a tržních 
produktů provozovateli distribučních 
soustav podle čl. 31 odst. 5 a čl. 32 odst. 1 
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budou vztahovat stejné podmínky jako na 
ostatní zdroje. 

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů:

a) zjistí, aby místní energetické komunity 
měly neomezený přístup na trh; b) 
pravidelně kontrolují zacházení, postupy a 
poplatky vztahující se na místní 
energetické komunity a odstraňují 
neoprávněné překážky nebo omezení 
jejich rozvoje; c) posuzují dopad místních 
energetických komunit na trhy s energií, 
dosahování cílů politiky životního 
prostředí a na sociální a hospodářský 
rozvoj místních komunit, včetně jejich 
příspěvku ke zmírňování energetické 
chudoby. Každoročně podávají zprávu 
Komisi a – pokud jsou zjištěna omezení 
hospodářské soutěže – vnitrostátním 
orgánům pro hospodářskou soutěž, v 
souladu s čl. 59 odst. 1 písm. n).

Or. en

Odůvodnění

The activities that LECs undertake are diverse, and they face significant regulatory and 
market barriers that are not well understood or acknowledged by national energy regulators. 
The package must propose monitoring duties for regulators, in view of facilitating the 
implementation and enforcement of EU rules on market access and a level playing field for 
energy communities, in order to help prevent discrimination, ensure competition, and 
guarantee respect for consumer rights (active and non-active) generally. Further, regulatory 
authorities should be required to alert national competition watchdogs of possible violations 
of Articles 101 and 102 TFEU or of national competition laws.
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Pozměňovací návrh 645
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě potřeby členské státy 
stanoví vhodný rámec, který zajistí 
účinnost odstavců 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

Některá práva a povinnosti týkající se místních energetických komunit uvedená ve výčtu v 
článku 16 budou mít právní účinek bez toho, aby členské státy musely přijímat nějaká 
doplňková opatření. Aby však mohla být účinně provedena, budou některá z těchto práv a 
povinností vyžadovat další rozpracování v rámci vnitrostátních regulačních rámců.

Pozměňovací návrh 646
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě potřeby členské státy 
stanoví vhodný rámec, který zajistí 
účinnost odstavců 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

Některá práva a povinnosti týkající se podniků energetických komunit uvedená ve výčtu v 
článku 16 budou mít právní účinek bez toho, aby členské státy musely přijímat nějaká 
doplňková opatření. Aby však mohla být účinně provedena, budou některá z těchto práv a 
povinností vyžadovat další rozpracování v rámci vnitrostátních regulačních rámců.
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Pozměňovací návrh 647
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou omezit 
velikost místních energetických komunit z 
technických a hospodářských důvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 648
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy prostřednictvím 
svých národních regulačních orgánů 
zajistí, aby konečným zákazníkům a 
podnikům energetických komunit byl 
umožněn výkon jejich práv a aby nebyly 
vystaveny žádným správním, obchodním 
nebo technickým postupům, které by 
mohly omezovat jejich práva nebo zhoršit 
jejich finanční situaci, sledují přístup na 
trh, zacházení a postupy a poplatky 
vztahující se na podniky energetických 
komunit, dopad podniků energetických 
komunit na hospodářskou soutěž a 
posilování postavení a ochrany 
spotřebitelů, jakož i přínosy pro místní 
komunitu, včetně jejich příspěvku ke 
zmírňování energetické chudoby. 
Každoročně podávají zprávu Komisi a 
případně vnitrostátním orgánům pro 
hospodářskou soutěž v souladu s čl. 59 
odst. 1 písm. n).

Or. en
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Odůvodnění

For enabling regulatory frameworks for energy communities undertakings to work, they need 
to be enforceable and backed by institutional support. However, the activities that energy 
communities undertake is diverse, and they face significant regulatory and market barriers 
that are not well understood or acknowledged by national energy regulators. Therefore, there 
is a need for national regulators to monitor provisions on energy communities undertakings 
as national markets develop. The package must propose monitoring duties for regulators, in
view of facilitating the implementation and enforcement of EU rules on market access and a 
level playing field for energy communities. Such activities will help prevent discrimination, 
ensure competition, and guarantee respect for consumer rights – both active and non-active –
generally. The Directive should also foresee a reporting obligation, in view of facilitating the 
Commission’s task to oversee the implementation of the provisions on energy communities. 
Likewise, regulatory authorities should be required to alert national competition watchdogs 
of possible violations of Articles 101 and 102 TFEU or of national competition laws.

Pozměňovací návrh 649
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí, aby jejich 
národní regulační orgány monitorovaly 
přístup na trh, zacházení a postupy a 
poplatky vztahující se na místní 
energetické komunity, dopad místních 
energetických komunit na hospodářskou 
soutěž a posilování postavení a ochrany 
spotřebitelů, jakož i přínosy pro místní 
komunitu, včetně jejich příspěvku ke 
zmírňování energetické chudoby. 
Každoročně podávají zprávu Komisi a 
případně vnitrostátním orgánům pro 
hospodářskou soutěž v souladu s čl. 59 
odst. 1 písm. n).

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy, které se rozhodnou, 
že použijí tento článek: a) mohou 
regulovat přístup spotřebitelů a výrobců, 
kteří nejsou členy místní energetické 
komunity, ke komunitní síti; b) mohou 
regulovat technické a ekonomické 
podmínky pro dodávky energie od 
dodavatelů, kteří nejsou členy místní 
energetické komunity, a elektřiny, kterou 
dodávají do sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Paul Rübig

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a

Členské státy zajistí, aby místní 
energetické komunity měly stejné 
podmínky, jako ostatní účastníci trhu.

Or. en
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