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Pozměňovací návrh 201
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li to nutné a možné, členské státy 
si při předcházení elektroenergetickým 
krizím nebo při jejich zmírňování poskytují 
vzájemnou pomoc. Tato pomoc podléhá 
náhradě.

2. Je-li to nutné a možné, členské státy 
si při předcházení elektroenergetickým
krizím nebo při jejich zmírňování poskytují 
vzájemnou pomoc. Tato pomoc podléhá 
náhradě, která zahrnuje alespoň 
následující:
a) elektřinu dodávanou na území 
žádajícího členského státu;
b) veškeré další relevantní a rozumné 
náklady vzniklé při uplatňování solidarity, 
včetně případných nákladů na opatření, 
která mohla být přijata předem;
c) proplácení veškerých kompenzací 
vyplývajících ze soudních řízení, arbitráží 
nebo podobných řízení a ujednání a 
souvisejících nákladů na tato řízení 
zahrnující členský stát uplatňující 
solidaritu vůči subjektům zapojeným do 
uplatňování solidarity.
Nejpozději do 1. prosince 2019 přijmou 
členské státy nezbytná technická, právní a 
finanční opatření k provádění tohoto 
odstavce.Tato opatření mohou stanovit 
praktická opatření pro urychlené platby.

Or. es

Pozměňovací návrh 202
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li to nutné a možné, členské státy 
si při předcházení elektroenergetickým 
krizím nebo při jejich zmírňování poskytují 
vzájemnou pomoc. Tato pomoc podléhá 
náhradě.

2. Je-li to nutné a možné, členské státy 
si při předcházení elektroenergetickým 
krizím nebo při jejich zmírňování poskytují 
vzájemnou pomoc. Tato pomoc podléhá 
rozumné náhradě pokrývající alespoň 
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náklady na elektřinu dodávanou na území 
žádajícího členského státu a veškeré další 
náklady vzniklé při poskytování pomoci 
včetně případné pomoci, jež byla 
připravena, avšak nebyla v praxi 
uplatněna.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zahrnout definici rozumné náhrady, jež bude v souladu s požadavky stanovenými v 
nařízení o bezpečnosti dodávek plynu.

Pozměňovací návrh 203
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li to nutné a možné, členské státy 
si při předcházení elektroenergetickým 
krizím nebo při jejich zmírňování poskytují 
vzájemnou pomoc. Tato pomoc podléhá 
náhradě.

2. Je-li to nutné a možné, členské státy 
si při předcházení elektroenergetickým 
krizím nebo při jejich zmírňování poskytují 
vzájemnou pomoca respektují přitom 
výsady členských států a autonomii 
vnitrostátních orgánů. Tato pomoc 
podléhá náhradě.

Or. it

Pozměňovací návrh 204
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li to nutné a možné, členské státy 
si při předcházení elektroenergetickým 
krizím nebo při jejich zmírňování poskytují 
vzájemnou pomoc. Tato pomoc podléhá 
náhradě.

2. Je-li to nutné a možné, členské státy 
si při předcházení elektroenergetickým 
krizím nebo při jejich zmírňování poskytují 
vzájemnou pomoc. Tato pomoc podléhá 
náhradě v souladu se zásadami 
stanovenými podle článku 7a tohoto 
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nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Aby nedocházelo k neshodám ohledně náhrady, měly by být zásady pro tuto náhradu 
stanoveny neutrální agenturou na úrovni EU - agentura ACER.Také k dosažení souladu s 
předchozími pozměňovacími návrhy definujícími úlohu agentury ACER při harmonizaci 
seznamů chráněných zákazníků v členských státech.

Pozměňovací návrh 205
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li to nutné a možné, členské státy 
si při předcházení elektroenergetickým 
krizím nebo při jejich zmírňování poskytují 
vzájemnou pomoc. Tato pomoc podléhá 
náhradě.

2. Je-li to nutné a možné, členské státy 
si při předcházení elektroenergetickým 
krizím nebo při jejich zmírňování poskytují 
vzájemnou pomoc. Tato pomoc podléhá 
spravedlivé náhradě zohledňující finanční 
kapacity členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V krizové situaci mohou být
aktivována netržní opatření pouze v 
případě, že byly vyčerpány všechny 
možnosti, které nabízí trh. Tato opatření 
nesmí nepřiměřeně narušovat 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
vnitřního trhu s elektřinou. Musí být nutná, 
přiměřená, nediskriminační a dočasná.

2. V krizové situaci jsou aktivována 
netržní opatření pouze v případě, že byly
pravděpodobně nebo skutečně vyčerpány 
všechny možnosti, které nabízí trh, a 
pokud by pokračování tržních činností 
mohlo vést k dalšímu zhoršování krizové 
situace. Tato opatření nesmí nepřiměřeně 
narušovat hospodářskou soutěž a účinné 
fungování vnitřního trhu s elektřinou. Musí 
být nutná, přiměřená, nediskriminační a 
dočasná.
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Or. en

Pozměňovací návrh 207
Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V krizové situaci mohou být 
aktivována netržní opatření pouze v 
případě, že byly vyčerpány všechny 
možnosti, které nabízí trh. Tato opatření 
nesmí nepřiměřeně narušovat 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
vnitřního trhu s elektřinou. Musí být nutná, 
přiměřená, nediskriminační a dočasná.

2. V krizové situaci mohou být 
aktivována netržní opatření pouze v 
případě, že byly vyčerpány všechny 
možnosti, které nabízí trh. Tato opatření 
nesmí nepřiměřeně narušovat 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
vnitřního trhu s elektřinou. Musí být nutná, 
přiměřená, nediskriminační a dočasná. V 
případě, že jsou uplatněna jakákoli 
netržní opatření, jsou dotčené tržní strany 
při nejbližší příležitosti řádně 
informovány. 

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost je pro dobře fungující trhy s elektřinou klíčová.Tržní hráči musí být řádně 
informováni o případném využívání netržních opatření, jako je omezování dostupných 
přenosových kapacit nebo netržní redispečink.

Pozměňovací návrh 208
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V krizové situaci mohou být 
aktivována netržní opatření pouze v 
případě, že byly vyčerpány všechny 
možnosti, které nabízí trh. Tato opatření 
nesmí nepřiměřeně narušovat 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
vnitřního trhu s elektřinou. Musí být nutná, 

2. V krizové situaci mohou být 
aktivována netržní opatření jako krajní 
opatření pouze v případě, že byly 
vyčerpány všechny možnosti, které nabízí 
trh. Tato opatření nesmí nepřiměřeně 
narušovat hospodářskou soutěž a účinné 
fungování vnitřního trhu s elektřinou. 
Musí být nutná, přiměřená, 
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přiměřená, nediskriminační a dočasná. nediskriminační a dočasná a plně 
zohledňovat zásady stanovené podle 
článku 7a tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit daný odstavec a zdůraznit, že je třeba 
uplatňování netržních opatření co nejvíce omezit.

Pozměňovací návrh 209
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V krizové situaci mohou být 
aktivována netržní opatření pouze v 
případě, že byly vyčerpány všechny 
možnosti, které nabízí trh. Tato opatření 
nesmí nepřiměřeně narušovat 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
vnitřního trhu s elektřinou. Musí být nutná, 
přiměřená, nediskriminační a dočasná.

2. V krizové situaci mohou být 
aktivována netržní opatření pouze v 
případě, že byly vyčerpány všechny 
možnosti, které nabízí trh. Tato opatření 
nesmí nepřiměřeně narušovat 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
vnitřního trhu s elektřinou. Musí být nutná, 
přiměřená, nediskriminační a dočasná. V 
případě aktivace by měla podléhat 
náhradě.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V krizové situaci mohou být 
aktivována netržní opatření pouze v 
případě, že byly vyčerpány všechny 
možnosti, které nabízí trh. Tato opatření 
nesmí nepřiměřeně narušovat 
hospodářskou soutěž a účinné fungování 
vnitřního trhu s elektřinou. Musí být nutná, 

2. Pokud fungování trhu může řešení 
krize ohrozit, jsou aktivována netržní 
opatření. Tato opatření nesmí nepřiměřeně 
narušovat hospodářskou soutěž a účinné 
fungování vnitřního trhu s elektřinou. Musí 
být nutná, přiměřená, nediskriminační a 
dočasná.
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přiměřená, nediskriminační a dočasná.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. K omezování transakcí, včetně 
omezování již přidělené kapacity mezi 
zónami, k omezování v poskytování 
kapacity mezi zónami v rámci přidělování 
kapacity nebo k omezování v poskytování 
plánů lze přistoupit pouze v souladu s 
pravidly stanovenými v čl. 14 odst. 2 
nařízení o elektřině [návrh nařízení o 
elektřině] a pravidly přijatými za účelem 
upřesnění tohoto ustanovení.

3. K omezování transakcí, včetně 
omezování již přidělené kapacity mezi 
zónami, k omezování v poskytování 
kapacity mezi zónami v rámci přidělování 
kapacity nebo k omezování v poskytování 
plánů lze přistoupit pouze v souladu s 
pravidly stanovenými v čl. 14 odst. 2 
nařízení o elektřině [návrh nařízení o 
elektřině], článkem 72 nařízení Komise 
(EU) 2015/1222, kterým se stanoví 
rámcový pokyn pro přidělování kapacity a 
řízení přetížení, a pravidly přijatými za 
účelem upřesnění tohoto ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

S cílem vyjasnit, že také další odstavce článku 14 se zabývají přidělováním kapacity, 
například odstavec 3 stanoví, že „účastníkům trhu se zpřístupňuje maximální kapacita 
propojení nebo přenosových sítí ovlivňujících přeshraniční toky“.Je také důležité připojit 
zmínku o nařízení, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení 
přetížení.

Pozměňovací návrh 212
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bezodkladně a nejpozději šest 
týdnů po vyhlášení elektroenergetické 
krizové situace poskytnou dotčené 

1. Bezodkladně a nejpozději šest 
týdnů, kdy elektroenergetická krizová
situace skončí, poskytnou dotčené 
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příslušné orgány po konzultaci se svým 
vnitrostátním regulačním orgánem (pokud 
se nejedná přímo o příslušný orgán) 
Koordinační skupině pro otázky elektrické 
energie a Komisi zprávu o hodnocení.

příslušné orgány po konzultaci se svým 
vnitrostátním regulačním orgánem (pokud 
se nejedná přímo o příslušný orgán) 
Koordinační skupině pro otázky elektrické 
energie a Komisi podrobnou zprávu o 
hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis pomoci, která byla 
poskytnuta nebo přijata od sousedních 
členských států a zemí mimo EU;

d) popis pomoci, která byla 
připravena, poskytnuta nebo přijata od 
sousedních členských států a zemí mimo 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) hospodářský dopad 
elektroenergetické krize a dopad přijatých 
opatření na odvětví elektřiny, zejména 
objemy nedodané energie a hodnoty 
manuálního odlehčení (včetně srovnání 
hodnot dobrovolného a nuceného 
odlehčení);

e) hospodářský dopad 
elektroenergetické krize, dopad přijatých 
opatření na odvětví elektřiny, zejména 
objemy nedodané energie a hodnoty 
manuálního odlehčení (včetně srovnání 
hodnot dobrovolného a nuceného 
odlehčení), a opatření uložená 
zúčastněným stranám, jako jsou výrobci 
energie, dodavatelé a ostatní relevantní 
účastníci trhu;

Or. en
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Odůvodnění

Přestože seznam začíná slovem „zejména“, je třeba výslovně zmínit hospodářský dopad 
opatření přijatých během krizových situací na výrobce energie a ostatní poskytovatele služeb 
(odezvy na straně poptávky a skladování energie), a to nikoli pouze cenu energie, ale také 
další dopady, jako je vyřazení jednotky z pořadí priorit, špatná optimalizace programů výroby 
nebo údržby apod.

Pozměňovací návrh 215
Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) hospodářský dopad 
elektroenergetické krize a dopad přijatých 
opatření na odvětví elektřiny, zejména 
objemy nedodané energie a hodnoty 
manuálního odlehčení (včetně srovnání 
hodnot dobrovolného a nuceného 
odlehčení);

e) hospodářský dopad 
elektroenergetické krize a dopad přijatých 
opatření na odvětví elektřiny, zejména 
objemy nedodané energie, omezení 
dostupných nebo přidělených kapacit mezi 
zónami a hodnoty manuálního odlehčení 
(včetně srovnání hodnot dobrovolného a 
nuceného odlehčení);

Or. en

Odůvodnění

K zajištění fungování vnitřního trhu s elektřinou je zapotřebí maximální transparentnost.

Pozměňovací návrh 216
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) hospodářský dopad 
elektroenergetické krize a dopad přijatých 
opatření na odvětví elektřiny, zejména 
objemy nedodané energie a hodnoty 
manuálního odlehčení (včetně srovnání 
hodnot dobrovolného a nuceného 
odlehčení);

e) hospodářský dopad 
elektroenergetické krize, dopad na výrobce 
elektřiny a dopad přijatých opatření na 
odvětví elektřiny, zejména objemy 
nedodané energie a hodnoty manuálního 
odlehčení (včetně srovnání hodnot 
dobrovolného a nuceného odlehčení);
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Or. en

Pozměňovací návrh 217
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) důkladné zdůvodnění využívání 
netržních opatření v případech, kdy jsou 
taková opatření uplatněna;

Or. en

Odůvodnění

Povinnost zdůvodnit využívání netržních opatření by fungovalo jako dodatečný prostředek 
odrazující členské státy od jejich využívání.

Pozměňovací návrh 218
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) aktualizovaný akční plán v 
případě, že by krize byla způsobena 
strukturálními nedostatky systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dotčené příslušné orgány předloží 4. Dotčené příslušné orgány předloží 
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výsledky hodnocení Koordinační skupině 
pro otázky elektrické energie.

výsledky hodnocení Koordinační skupině 
pro otázky elektrické energie a výsledky se 
promítnou do aktualizací plánů rizikové 
připravenosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dotčené příslušné orgány předloží 
výsledky hodnocení Koordinační skupině 
pro otázky elektrické energie.

4. Dotčené příslušné orgány předloží 
výsledky hodnocení Koordinační skupině 
pro otázky elektrické energie a 
příslušnému makroregionálnímu 
partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a

3.Koordinační skupina pro otázky 
elektrické energie vydává doporučení 
podle jednacího řádu jednomyslně 
přijatého touto skupinou.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 18 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce se smluvními stranami 
Energetického společenství

Spolupráce se smluvními stranami 
Energetického společenství a se třetími 
zeměmi

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a smluvní strany 
Energetického společenství se vyzývají k 
úzké spolupráci při zjišťování scénářů 
elektroenergetických krizí a vypracovávání 
plánů rizikové připravenosti, aby nebyla 
přijata opatření, která by ohrozila 
bezpečnost dodávek členských států, 
smluvních stran nebo Unie. V tomto 
ohledu se smluvní strany Energetického 
společenství mohou na pozvání Komise 
účastnit zasedání Koordinační skupiny pro 
otázky elektrické energie v souvislosti se 
všemi záležitostmi, které se daných stran 
dotýkají.

Členské státy a smluvní strany 
Energetického společenství a třetí země 
napojené na elektrickou síť EU se 
vyzývají k úzké spolupráci při zjišťování 
scénářů elektroenergetických krizí a 
vypracovávání plánů rizikové 
připravenosti, aby nebyla přijata opatření, 
která by ohrozila bezpečnost dodávek 
členských států, smluvních stran, třetích 
zemí nebo Unie. V tomto ohledu se 
smluvní strany Energetického společenství
a případně i další třetí země mohou na 
pozvání Komise účastnit zasedání 
Koordinační skupiny pro otázky elektrické 
energie v souvislosti se všemi záležitostmi, 
které se daných stran dotýkají.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a smluvní strany 
Energetického společenství se vyzývají k 
úzké spolupráci při zjišťování scénářů 

Členské státy, smluvní strany 
Energetického společenství, země EHP a 
Švýcarsko se vyzývají k úzké spolupráci 
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elektroenergetických krizí a vypracovávání 
plánů rizikové připravenosti, aby nebyla 
přijata opatření, která by ohrozila 
bezpečnost dodávek členských států, 
smluvních stran nebo Unie. V tomto 
ohledu se smluvní strany Energetického 
společenství mohou na pozvání Komise 
účastnit zasedání Koordinační skupiny pro 
otázky elektrické energie v souvislosti se 
všemi záležitostmi, které se daných stran 
dotýkají.

při zjišťování scénářů elektroenergetických 
krizí a vypracovávání plánů rizikové 
připravenosti, aby nebyla přijata opatření, 
která by ohrozila bezpečnost dodávek 
členských států, smluvních stran nebo 
regionu. V tomto ohledu se smluvní strany 
Energetického společenství, země EHP a 
Švýcarsko mohou na pozvání Komise 
účastnit zasedání Koordinační skupiny pro 
otázky elektrické energie v souvislosti se 
všemi záležitostmi, které se daných stran 
dotýkají.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 10 odst. 3 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou 
počínaje [OPOCE to insert the date of 
entry into force of this Regulation].

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 10 
odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
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stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 201630.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 10 odst. 3 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

_________________

30 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 
odst. 3 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou počínaje [OPOCE to insert the 
date of entry into force of this 
Regulation].

2. Pravomoci přijímat akty v 
přenesené pravomoci uvedené v čl. 10 
odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let
počínaje [xx.xx.xxxx]. Komise předloží 
zprávu o přenesených pravomocích 
nejpozději šest měsíců před koncem tohoto 
pětiletého období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud je Evropský parlament 
nebo Rada nezruší v souladu s článkem 
24.

Or. de

Pozměňovací návrh 227
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Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu, Radě a v 
Úředním věstníku Evropské unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 228
Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – oddíl 3.1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Popište opatření ke zmírnění 
elektroenergetických krizových situací, 
zejména opatření na straně poptávky a 
dodávky, a vysvětlete, za jakých okolností 
lze tato opatření použít, zejména co 
zapříčiňuje spuštění jednotlivých opatření. 
Uvažuje-li se o netržních opatřeních, musí 
být řádně zdůvodněna v souvislosti s 
požadavky uvedenými v článku 15.

c) Popište opatření ke zmírnění 
elektroenergetických krizových situací, 
zejména opatření na straně poptávky, sítě a 
dodávky, a vysvětlete, za jakých okolností 
lze tato opatření použít, zejména co 
zapříčiňuje spuštění jednotlivých opatření. 
Uvažuje-li se o netržních opatřeních, musí 
být řádně zdůvodněna v souvislosti s 
požadavky uvedenými v článku 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Angelika Mlinar, Pavel Telička

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – oddíl 3.1 – písm. ea (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) popište vnitrostátní opatření 
nezbytná k provedení a prosazení 
regionálních opatření dohodnutých v 
souladu s článkem 12
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Or. en

Pozměňovací návrh 230
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Příloha I – část 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušnými organizacemi 
zastupujícími zájmy domácností;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Konzultace těchto typů organizací (zastupujících zájmy domácností), pokud existují, je z 
našeho pohledu zbytečně složitá a v mnoha případech téměř nemožná.Odpovědnost členských 
států vůči svým občanům v oblasti zabezpečení dodávek energie je nezbytná.Zabezpečení 
dodávek energie je zajištěno zapojením státu (příslušného orgánu) a národního regulačního 
orgánu.

Pozměňovací návrh 231
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha I – část 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) příslušnými organizacemi 
zastupujícími zájmy průmyslových 
odběratelů elektřiny, včetně plynárenských 
podniků;

c) příslušnými organizacemi 
zastupujícími zájmy průmyslových 
odběratelů elektřiny;

Or. es

Pozměňovací návrh 232
Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Příloha I – část 5 – odst. 1 – písm. da (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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da) e) provozovatelé přenosových 
a distribučních soustav

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Jaromír Kohlíček

Návrh nařízení
Příloha I – část 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Uveďte časový harmonogram pro 
každoroční regionální (případně i 
vnitrostátní) simulaci odezvy na 
elektroenergetické krizové situace v 
reálném čase.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Požadované popisy postupů a činností během elektroenergetické krize specifikované v příloze 
Šablona pro plán rizikové připravenosti jsou z administrativního hlediska zbytečně rozsáhlé, 
pokud jde o požadované konzultace.Požadavek na každoroční testování plánů rizikové 
připravenosti je z praktického hlediska zbytečný.Plány je třeba pravidelně aktualizovat, avšak 
každoroční testování přinese pouze zbytečnou dodatečnou administrativní zátěž bez 
významného pozitivního dopadu.
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