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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou 

(přepracované znění) 

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)) 

(Řádný legislativní postup – přepracování) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0861), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0492/2016), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o uplatňování 

zásad subsidiarity a proporcionality německým Spolkovým sněmem, německou 

Spolkovou radou, polským Senátem, českou Poslaneckou sněmovnou, maďarským 

parlamentem, španělským parlamentem, rumunským Senátem, rumunskou Poslaneckou 

sněmovnou, polským Sejmem, rakouskou Spolkovou radou a francouzským Senátem, 

v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity, 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 

využívání metody přepracování právních aktů1, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

31. května 20172, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ...3, 

– s ohledem na články 104, 59, 39 a 40 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0000/2017), 

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 

parlamentu, Rady a Komise neobsahuje návrh Komise žádné jiné věcné změny než ty, 

které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde 

o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez 

jakékoli změny jejich věcného obsahu; 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní 

skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

                                                 
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1. 
2 [Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0. / dosud nezveřejněné v Úředním věstníku]. 
3 [Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0. / dosud nezveřejněné v Úředním věstníku]. 
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textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

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

i vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Krátkodobé trhy zlepší likviditu a 

hospodářskou soutěž tím, že umožní 

většímu počtu zdrojů plnou účast na trhu, a 

to zejména těm, které jsou flexibilnější. 

Účinná tvorba cen odrážející nedostatek 

energie, vybídne účastníky trhu k tomu, 

aby byli k dispozici, když to trh nejvíce 

vyžaduje, a zajistí, aby mohli pokrýt své 

náklady na velkoobchodním trhu. Je proto 

nezbytné zajistit, aby byly v co největší 

možné míře odstraněny správní i implicitní 

cenové stropy, aby bylo umožněno 

zvyšovat ceny odrážející nedostatek energie 

až na hodnotu nepokrytého zatížení. Až 

budou krátkodobé trhy a tvorba cen 

odrážející nedostatek energie plně 

zakotveny v tržní struktuře, přispějí k 

odstranění jiných opatření, jako jsou 

kapacitní mechanismy k zajištění 

bezpečnosti dodávek. Zároveň by však 

tvorba cen odrážející nedostatek energie 

bez cenových stropů na velkoobchodním 

trhu neměla ohrozit možnost spolehlivých 

a stabilních cen pro koncové zákazníky, 

zejména domácnosti a malé a střední 

podniky. 

(10) Krátkodobé trhy zlepší likviditu a 

hospodářskou soutěž tím, že umožní 

většímu počtu zdrojů plnou účast na trhu, a 

to zejména těm, které jsou flexibilnější. 

Účinná tvorba cen odrážející nedostatek 

energie, vybídne účastníky trhu k tomu, 

aby byli k dispozici, když to trh nejvíce 

vyžaduje, a zajistí, aby mohli pokrýt své 

náklady na velkoobchodním trhu. Je proto 

nezbytné zajistit, aby byly odstraněny 

správní i implicitní cenové stropy, aby byla 

umožněna tvorba cen odrážející 

nedostatek energie. Až budou krátkodobé 

trhy a tvorba cen odrážející nedostatek 

energie plně zakotveny v tržní struktuře, 

přispějí k odstranění jiných opatření, jako 

jsou kapacitní mechanismy a další 

subvence k zajištění bezpečnosti dodávek. 

Zároveň by však tvorba cen odrážející 

nedostatek energie bez cenových stropů na 

velkoobchodním trhu neměla ohrozit 

možnost spolehlivých a stabilních cen pro 

koncové zákazníky, zejména domácnosti a 

malé a střední podniky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Výjimky ze základních tržních 

zásad, jako je odpovědnost za odchylku, 

nasazení na základě potřeb trhu nebo 

omezování a redispečink, omezují signály 

flexibility a jsou překážkou pro rozvoj 

řešení, jako je skladování, odezva na straně 

poptávky nebo agregace. I když jsou 

výjimky stále nutné, aby se zabránilo 

zbytečné administrativní zátěži pro 

některé subjekty, zejména domácnosti a 

malé a střední podniky, nejsou rozsáhlé 
výjimky týkající se celých technologií v 

souladu s cílem dosažení tržní a efektivní 

dekarbonizace a měly by být proto 

nahrazeny cílenějšími opatřeními. 

(11) Výjimky ze základních tržních 

zásad, jako je odpovědnost za odchylku, 

nasazení na základě potřeb trhu nebo 

omezování a redispečink, omezují signály 

flexibility, zvyšují účty spotřebitelů a jsou 

překážkou pro investice do řešení, jako je 

skladování, odezva na straně poptávky 

nebo agregace. Měla by být zajištěna 

spravedlivá hospodářská soutěž a stávající 

výjimky by měly být postupně zrušeny. 

Členské státy by měly vybízet výrobce 

využívající výjimky, aby se stali účastníky 

na trhu dodržujícími stejná pravidla, jaká 

mají ostatní výrobci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Pro účinnější zajištění optimálních 

investic do transevropské sítě a řešení 

výzev tam, kde projekty na propojení 

nejsou z důvodu jiných priorit na 

vnitrostátní úrovni proveditelné, by mělo 

být znovu zváženo používání poplatků za 

přetížení, které by měly být povoleny pouze 

pro zajištění dostupnosti a zachování nebo 

rozšíření možností propojení. 

(24) Pro účinnější zajištění optimálních 

investic do transevropské sítě a řešení 

výzev tam, kde projekty na propojení 

nejsou z důvodu jiných priorit na 

vnitrostátní úrovni proveditelné, by měly 

být používány poplatky za přetížení k 

zajištění dostupnosti a zachování nebo 

rozšíření možností propojení. Vnitrostátní 

regulační orgány by měly mít možnost 

povolit využívání příjmů ke snížení 

síťových sazeb. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Síť ENTSO pro elektřinu by měla 

provést rozsáhlé střednědobé až 

dlouhodobé posouzení přiměřenosti zdrojů 

s cílem poskytnout objektivní základ pro 

posouzení obtíží v oblasti přiměřenosti. 

Obtíže v oblasti přiměřenosti zdrojů, které 

řeší kapacitní mechanismy, by měly 

vycházet z posouzení provedeného na 

úrovni EU. 

(26) Síť ENTSO pro elektřinu by měla 

provést rozsáhlé střednědobé až 

dlouhodobé posouzení přiměřenosti zdrojů 

s cílem poskytnout objektivní základ pro 

posouzení obtíží v oblasti přiměřenosti. 

Posouzení by se mělo zabývat úrovní 

Unie, regionů, členských států a 

nabídkových zón. Obtíže v oblasti 

přiměřenosti zdrojů, které řeší kapacitní 

mechanismy, by měly vycházet z 

posouzení provedeného na úrovni EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Střednědobé až dlouhodobé 

posouzení přiměřenosti zdrojů (prováděné 

na 10 let až jeden rok dopředu) stanovené v 

tomto nařízení má odlišný účel než 

výhledy sezónní přiměřenosti (prováděné 

na šest měsíců dopředu) podle článku 9 

[nařízení o rizikové připravenosti podle 

návrhu COM(2016)862]. Střednědobá až 

dlouhodobá posouzení jsou většinou 

využívána pro vyhodnocení potřeby 

kapacitních mechanismů, zatímco výhledy 

sezónní přiměřenosti slouží k upozornění 

na rizika, která se mohou vyskytnout v 

průběhu následujících šesti měsíců a která 

mohou vést ke značnému zhoršení situace 

v oblasti dodávek elektřiny. Kromě toho 

provádějí posouzení regionální 

přiměřenosti také regionální operační 

střediska, jak stanoví právní předpisy EU 

(27) Střednědobé až dlouhodobé 

posouzení přiměřenosti zdrojů (prováděné 

na 10 let až jeden rok dopředu) stanovené v 

tomto nařízení má odlišný účel než 

výhledy sezónní přiměřenosti (prováděné 

na šest měsíců dopředu) podle článku 9 

[nařízení o rizikové připravenosti podle 

návrhu COM(2016)862]. Střednědobá až 

dlouhodobá posouzení jsou většinou 

využívána pro vyhodnocení potřeby 

kapacitních mechanismů, zatímco výhledy 

sezónní přiměřenosti slouží k upozornění 

na rizika, která se mohou vyskytnout v 

průběhu následujících šesti měsíců a která 

mohou vést ke značnému zhoršení situace 

v oblasti dodávek elektřiny. Kromě toho 

provádějí posouzení regionální 

přiměřenosti také regionální koordinační 

střediska, jak stanoví právní předpisy EU 
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týkající se provozu elektroenergetických 

přenosových soustav. Jedná se o velmi 

krátkodobé posouzení přiměřenosti (na 

jeden týden až jeden den dopředu) 

využívané v souvislosti s provozem 

soustav. 

týkající se provozu elektroenergetických 

přenosových soustav. Jedná se o velmi 

krátkodobé posouzení přiměřenosti (na 

jeden týden až jeden den dopředu) 

využívané v souvislosti s provozem 

soustav. 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Před zavedením kapacitního 

mechanismu by členské státy měly 

posoudit narušení regulačního rámce, které 

prohlubuje související obtíže v oblasti 

přiměřenosti zdrojů. Měly by mít dále 

povinnost přijímat opatření pro odstranění 

zjištěných narušení, včetně 

harmonogramu jejich provádění. 

Kapacitní mechanismy by měly být 

zavedeny pouze v případě zbývajících 

obtíží, které nelze řešit odstraněním těchto 

narušení. 

(28) Před zavedením kapacitního 

mechanismu by členské státy měly 

posoudit narušení regulačního rámce, které 

prohlubuje související obtíže v oblasti 

přiměřenosti zdrojů. Měly by mít dále 

povinnost vypracovat prováděcí plán 

s konkrétními opatřeními pro odstranění 

zjištěných narušení. Prováděcí plán by měl 

být zveřejněn a pravidelně přezkoumáván 

Komisí a agenturou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28a) Kapacitní mechanismy by měly být 

zavedeny pouze v krajním případě, kdy 

obtíže v oblasti přiměřenosti nemohou být 

vyřešeny odstraněním stávajících 
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narušení trhu. Strategická záloha je 

umožněna ve výjimečných případech, kdy 

trhy již nejsou schopny uskutečňovat 

transakce, což by mělo finanční důsledky 

pro organizátory trhu neplnící povinnosti 

vyvažování výkonu, kteří by tudíž museli 

nést značné náklady. Strategické zálohy 

jsou omezené a mají méně rušivý účinek. 

Členské státy by měly posoudit, zda by 

strategické zálohy byly k řešení obtíží v 

oblasti přiměřenosti dostačující. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Členské státy, které hodlají zavést 

kapacitní mechanismy, by měly odvozovat 

cíle přiměřenosti zdrojů transparentním a 

ověřitelným postupem. Členské státy by 

měly mít možnost stanovovat své vlastní 

požadované úrovně bezpečnosti dodávek. 

(29) Členské státy, které hodlají zavést 

kapacitní mechanismy, by měly odvozovat 

cíle přiměřenosti zdrojů transparentním a 

ověřitelným postupem. Vnitrostátní 

regulační orgány by měly stanovovat 

nezbytnou úroveň bezpečnosti dodávek. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 31 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Měla by být stanovena podrobná 

pravidla pro usnadnění účinné přeshraniční 

účasti v kapacitních mechanismech jiných, 

než jsou systémy záloh. Provozovatelé 

(31) Měla by být stanovena podrobná 

pravidla pro usnadnění účinné přeshraniční 

účasti v kapacitních mechanismech jiných, 

než jsou strategické zálohy. Provozovatelé 
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přenosových soustav bez ohledu na hranice 

by měli zainteresovaným výrobcům 

usnadnit účast v kapacitních 

mechanismech v jiných členských státech. 

Proto by měli vypočítat kapacitu, do jejíž 

výše by přeshraniční účast byla možná, 

tuto účast umožnit a prověřit dostupnost. 

Vnitrostátní regulační orgány by měly 

prosazovat přeshraniční pravidla v 

členských státech. 

přenosových soustav bez ohledu na hranice 

by měli zainteresovaným výrobcům 

usnadnit účast v kapacitních 

mechanismech v jiných členských státech. 

Proto by měli vypočítat kapacitu, do jejíž 

výše by přeshraniční účast byla možná, 

tuto účast umožnit a prověřit dostupnost. 

Vnitrostátní regulační orgány by měly 

prosazovat přeshraniční pravidla v 

členských státech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Koordinace provozovatelů 

přenosových soustav na regionální úrovni 

byla formalizována, když byla zavedena 

povinnost provozovatelů přenosových 

soustav zapojit se v rámci regionálních 

bezpečnostních koordinátorů, a tato 

opatření by měla být doplněna rozšířením 

institucionálního rámce tak, že budou 

zřízena regionální operační střediska. 

Vytvoření regionálních operačních 

středisek by mělo zohlednit stávající 

regionální koordinační iniciativy a 

podpořit stále integrovanější provoz 

elektrizačních soustav v celé Unii, čímž se 

zajistí jejich efektivní a bezpečné 

fungování. 

(33) Koordinace provozovatelů 

přenosových soustav na regionální úrovni 

byla formalizována, když byla zavedena 

povinnost provozovatelů přenosových 

soustav zapojit se v rámci regionálních 

bezpečnostních koordinátorů, a tato 

opatření by měla být doplněna rozšířením 

institucionálního rámce tak, že budou 

zřízena regionální koordinační střediska. 

Vytvoření regionálních koordinačních 

středisek by mělo vycházet ze stávajících 

regionálních koordinačních iniciativ a 

podpořit stále integrovanější provoz 

elektrizačních soustav v celé Unii, čímž se 

zajistí jejich efektivní a bezpečné 

fungování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Regionální operační střediska by 

měla vykonávat funkce, jejichž realizace 

na regionální úrovni přináší ve srovnání s 

jejich prováděním na celostátní úrovni 

přidanou hodnotu. Funkce regionálních 

operačních středisek by měly zahrnovat 

funkce vykonávané regionálními 

bezpečnostními koordinátory i dodatečné 

funkce týkající se provozu soustavy, 

fungování trhu a rizikové připravenosti. 

Mezi funkce vykonávané regionálními 

operačními středisky by neměl patřit 

provoz elektrizační soustavy v reálném 

čase. 

(35) Regionální koordinační střediska 

by měla vykonávat funkce, jejichž 

realizace na regionální úrovni přináší ve 

srovnání s jejich prováděním na celostátní 

úrovni přidanou hodnotu. Funkce 

regionálních koordinačních středisek by 

měly zahrnovat funkce vykonávané 

regionálními bezpečnostními koordinátory 

i dodatečné funkce regionálního významu. 

Mezi funkce vykonávané regionálními 

koordinačními středisky by neměl patřit 

provoz elektrizační soustavy v reálném 

čase. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) Regionální operační střediska by 

měla jednat především v zájmu fungování 

soustavy a trhu v regionu, a nikoli v zájmu 

jednotlivých subjektů. Proto by 

regionálním operačním střediskům měly 

být v souvislosti s určitými funkcemi 

svěřeny rozhodovací pravomoci, pokud jde 

o vlastní činnosti nebo o řízení činností, 

jimiž jsou pověřeni provozovatelé 

přenosových soustav v operačním regionu 

soustavy, a posílená poradní úloha, pokud 

jde o zbývající funkce. 

(36) Regionální koordinační střediska 

by měla jednat především v zájmu 

fungování soustavy a trhu v regionu, a 

nikoli v zájmu jednotlivých subjektů. Proto 

by regionální koordinační střediska měla 

hrát posílenou poradní úlohu 

prostřednictvím vydávání doporučení. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) vymezit základ pro účinné dosažení 

cílů evropské energetické unie a zejména 

rámce politiky v oblasti klimatu a 

energetiky v období 2020–203030 tak, aby 

bylo umožněno využívat tržní signály ke 

zvýšení flexibility, dekarbonizaci a 

posílení inovací; 

a) vymezit základ pro účinné dosažení 

cílů evropské energetické unie a zejména 

rámce politiky v oblasti klimatu a 

energetiky v období 2020–203030 tak, aby 

bylo umožněno využívat tržní signály ke 

zvýšení investic do flexibility, 

dekarbonizace a posílení inovací; 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. u 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

u) „kapacitním mechanismem“ 

administrativní opatření pro zajištění 

dosažení požadované úrovně bezpečnosti 

dodávek odměněním zdrojů za jejich 

dostupnost, bez opatření týkajících se 

podpůrných služeb; 

u) „kapacitním mechanismem“ 

administrativní opatření pro zajištění 

dosažení nezbytné úrovně bezpečnosti 

dodávek odměněním zdrojů za jejich 

dostupnost, bez opatření týkajících se 

podpůrných služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. v 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

v) „strategickou zálohou“ kapacitní 

mechanismus, v němž jsou zdroje 

nasazovány pouze v případě, že se 

v) „strategickou zálohou“ kapacitní 

mechanismus, v němž jsou zdroje 

nasazovány pouze v případě, že se 
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nepodařilo spárovat denní a vnitrodenní 

trhy, provozovatelé přenosových soustav 

vyčerpali své regulační zdroje k zajištění 

výkonové rovnováhy mezi spotřebou a 

dodávkou, a odchylky na trhu v obdobích, 

kdy byly nasazeny strategické zálohy, jsou 

zúčtovány v hodnotě nepokrytého zatížení; 

nepodařilo spárovat denní a vnitrodenní 

trhy, provozovatelé přenosových soustav 

vyčerpali své regulační zdroje k zajištění 

výkonové rovnováhy mezi spotřebou a 

dodávkou, a odchylky na trhu v obdobích, 

kdy byly nasazeny strategické zálohy, jsou 

zúčtovány v technických mezních 

hodnotách pro ceny nebo v hodnotě 

nepokrytého zatížení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. x 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

x) „demonstračním projektem“ 

projekt, který prokazuje, že určitá 

technologie je v Unii první svého druhu, a 

představuje významnou inovaci, která 

daleko překračuje hranice současného 

stavu technologie. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zamezují se kroky, které brání 

tvorbě cen na základě nabídky a poptávky 

nebo představují překážku pro rozvoj 

flexibilnější výroby, nízkouhlíkové výroby 

nebo flexibilnější poptávky; 

b) zamezují se kroky, které brání 

tvorbě cen na základě nabídky a poptávky; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Znění přesunuto do čl. 3. odst. 1 písm. b a (nové). 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) podporuje se rozvoj flexibilnější 

výroby, nízkouhlíkové výroby nebo 

flexibilnější poptávky; 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) pravidla trhu vytvářejí vhodné 

pobídky k investicím do výroby, 

skladování, energetické účinnosti a odezvy 

na straně poptávky, aby byly splněny 

potřeby trhu, a tím zajištěna bezpečnost 

dodávek; 

f) pravidla trhu podpoří volnou 

tvorbu cen, aby vytvořila vhodné pobídky 

k investicím do výroby, skladování, 

energetické účinnosti a odezvy na straně 

poptávky a usnadnila spravedlivou 

hospodářskou soutěž, a tím zajistila 

bezpečnost dodávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. g 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) zamezuje se překážkám pro 

přeshraniční toky elektřiny a přeshraniční 

transakce na trzích s elektřinou a 

souvisejícími službami; 

g) odstraňují se překážky pro 

přeshraniční toky elektřiny a přeshraniční 

transakce na trzích s elektřinou a 

souvisejícími službami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. m 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

m) pravidla trhu umožňují podnikům 

zahájit i ukončit výrobu elektřiny a 

dodávky elektřiny na základě jejich 

posouzení hospodářské a finanční 

uskutečnitelnosti jejich operací; 

m) pravidla trhu umožňují podnikům 

neomezeně zahájit i ukončit výrobu 

elektřiny a dodávky elektřiny na základě 

jejich posouzení hospodářské a finanční 

uskutečnitelnosti jejich operací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. n 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

n) možnosti dlouhodobého zajištění, 

které umožňují účastníkům trhu zajistit se 

proti rizikům kolísání cen na tržních 

zásadách a omezit nejistotu, pokud jde o 

budoucí návratnost investic, jsou 

obchodovatelné na burze transparentním 

způsobem, přičemž jsou dodržována 

pravidla týkající se hospodářské soutěže 

zakotvená ve Smlouvě o EU. 

n) možnosti dlouhodobého zajištění, 

které umožňují účastníkům trhu zajistit se 

proti rizikům kolísání cen na tržních 

zásadách a zmírnit nejistotu, pokud jde o 

budoucí návratnost investic, jsou 

obchodovatelné na burze transparentním 

způsobem, přičemž jsou dodržována 

pravidla týkající se hospodářské soutěže 

zakotvená ve Smlouvě o EU. 

Or. en 

 



 

PR\1115921CS.docx 17/68 PE597.757v01-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Všichni účastníci trhu usilují o 

rovnováhu soustavy a jsou finančně 

odpovědni za odchylky, které v soustavě 

způsobí. Jsou buď subjekty zúčtování, 

nebo přenesou svou odpovědnost na 

subjekt zúčtování dle své volby. 

1. Všichni účastníci trhu jsou finančně 

odpovědni za odchylky, které v soustavě 

způsobí. Jsou buď subjekty zúčtování, 

nebo přenesou svou odpovědnost na 

subjekt zúčtování dle své volby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy mohou udělit 

výjimku z ustanovení o odpovědnosti za 

odchylku v případě: 

2. Členské státy mohou udělit 

výjimku z finančních důsledků ustanovení 

o odpovědnosti za odchylku v případě 

zařízení využívajících podporu schválenou 

Komisí v rámci pravidel Unie pro státní 

podporu podle článků 107, 108 a 109 

SFEU, uvedených do provozu před ... 

[OP: datum vstupu tohoto nařízení v 

platnost]. Členské státy mohou v souladu 

s pravidly Unie pro státní podporu 

poskytovat pobídky pro účastníky trhu, 

kteří mají úplnou nebo částečnou výjimku 

týkající se finančních důsledků 

ustanovení o odpovědnosti za odchylku, 

aby za přiměřenou kompenzaci přijali 

úplnou odpovědnost za odchylku. 

a) demonstračních projektů;  

b) výrobních zařízení využívajících 

obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 

účinnou kombinovanou výrobu s 

instalovanou kapacitou výroby elektřiny 

menší než 500 kW; 

 

c) zařízení využívajících podporu  
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schválenou Komisí v rámci pravidel Unie 

pro státní podporu podle článků 107 až 

109 SFEU, uvedených do provozu před 

[OP: vstupem tohoto nařízení v platnost]. 

Členské státy mohou v souladu s pravidly 

Unie pro státní podporu vytvářet pobídky 

pro účastníky trhu, kteří mají úplnou 

nebo částečnou výjimku z ustanovení o 

odpovědnosti za odchylku, aby za 

přiměřené vyrovnání přijali úplnou 

odpovědnost za odchylku. 

Or. en 

Odůvodnění 

Udělit výjimku některým účastníkům trhu znamená diskriminovat jiné, což v zásadě rozkládá 

strukturu trhu, zvyšuje náklady pro spotřebitele a vytváří nejistotu pro investory. Stávající 

účastníci využívající výjimky by neměli být penalizováni. Členské státy by však měly být 

povinny tyto účastníky vybídnout, aby za spravedlivou kompenzaci přijali úplnou odpovědnost 

za odchylku. 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Od 1. ledna 2026 se odst. 2 písm. 

b) použije pouze u výrobních zařízení 

využívajících obnovitelné zdroje energie 

nebo vysoce účinnou kombinovanou 

výrobu s instalovanou kapacitou na 

výrobu elektřiny menší než 250 kW. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Trhy pro zajištění výkonové 

rovnováhy jsou organizovány tak, aby byla 

2. Trhy pro zajištění výkonové 

rovnováhy jsou organizovány tak, aby byla 
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účinně zajištěna nediskriminace účastníků 

trhu s ohledem na různé technické 

schopnosti výroby z nestálých 

obnovitelných zdrojů, odezvu na straně 

poptávky a skladování. 

účinně zajištěna nediskriminace účastníků 

trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Obstarávání regulační zálohy se na 

regionální úrovni usnadňuje v souladu s 

bodem 8 přílohy I. Obstarávání se provádí 

na primárním trhu a je organizováno tak, 

aby postup předběžné kvalifikace 

nediskriminoval účastníky trhu, jednotlivě 

nebo prostřednictvím agregace. 

8. Obstarávání regulační zálohy 

provádí provozovatelé přenosových 

soustav. Obstarávání se provádí na 

primárním trhu a je organizováno tak, aby 

postup předběžné kvalifikace 

nediskriminoval účastníky trhu, jednotlivě 

nebo prostřednictvím agregace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Organizátoři trhu umožňují 

účastníkům trhu obchodovat s energií co 

nejblíže reálnému času a alespoň do 

uzávěrky přidělování vnitrodenní kapacity 

mezi zónami v souladu s článkem 59 

nařízení (EU) 2015/1222. 

1. Organizátoři trhu umožňují 

účastníkům trhu obchodovat s energií co 

nejblíže reálnému času a alespoň až 15 

minut před reálným časem ve všech 

nabídkových zónách. 

Or. en 

Odůvodnění 

Obchodování by mělo probíhat co nejblíže reálnému času, aby se zvýšila konkurence a snížily 
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ceny pro spotřebitele. To umožňuje vstup na trh více účastníkům, a tím i větší nabídku 

produktů. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Organizátoři trhu poskytují 

účastníků trhu příležitost obchodovat s 

energií v časových intervalech krátkých 

alespoň, jako je období zúčtování odchylek 

na denních i na vnitrodenních trzích. 

2. Organizátoři trhu poskytují 

účastníků trhu příležitost obchodovat s 

energií na vnitrostátních a přeshraničních 

trzích v časových intervalech krátkých 

alespoň, jako je období zúčtování odchylek 

na denních i na vnitrodenních trzích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Do 1. ledna 2025 činí interval 

zúčtování odchylek 15 minut ve všech 

regulačních oblastech. 

4. Do 1. ledna 2022 činí interval 

zúčtování odchylek 15 minut ve všech 

regulačních oblastech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Maximální výše velkoobchodní 

ceny elektřiny není omezena, pokud není 

stanovena na hodnotu nepokrytého 

zatížení, jak je vymezena v souladu s 

článkem 10. Maximální výše 

velkoobchodní ceny elektřiny není 

1. Maximální a minimální výše 

velkoobchodní ceny elektřiny není 

omezena. Toto ustanovení se uplatňuje 

mimo jiné na nabídky a zúčtování ve všech 

časových rámcích a zahrnuje regulační 
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omezena, pokud není stanovena na 

hodnotu minus 2 000 EUR nebo méně a v 

případě, že je jí dosaženo, nebo se 

předpokládá, že jí bude dosaženo, je pro 

další den stanovena na nižší hodnotu. 

Toto ustanovení se uplatňuje mimo jiné na 

nabídky a zúčtování ve všech časových 

rámcích a zahrnuje regulační energii a 

zúčtovací ceny odchylky. 

energii a zúčtovací ceny odchylky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Odchylně od odstavce 1 mohou 

organizátoři trhu do [OP: dvou let po 

vstupu tohoto nařízení v platnost] 

uplatňovat mezní hodnoty maximální výše 

zúčtovacích cen pro denní a vnitrodenní 

rámce v souladu s články 41 a 54 nařízení 

(EU) 2015/1222. V případě, že je této 

mezní hodnoty dosaženo, nebo se 

předpokládá, že jí bude dosaženo, je pro 

následující den zvýšena. 

2. Odchylně od odstavce 1 mohou 

organizátoři trhu uplatňovat technické 

mezní hodnoty maximální výše 

zúčtovacích cen pro denní a vnitrodenní 

rámce v souladu s články 41 a 54 nařízení 

(EU) 2015/1222. V případě, že je této 

technické mezní hodnoty dosaženo, nebo 

se předpokládá, že jí bude dosaženo, je 

upravena. 

Or. en 

Odůvodnění 

Organizátoři trhu by měli uplatnit cenové omezení, které by mělo být dostatečně vysoké tak, 

aby ideálně nebylo nikdy dosaženo, aby mohlo proběhnout obchodování. Pokud je tohoto 

omezení dosaženo, musí být v budoucnu zvýšeno. Tato technická omezení ceny musí být navíc 

harmonizována napříč celým trhem. Různá cenová omezení by poškozovala spotřebitele v 

členském státě s nižším cenovým omezením, neboť elektřina by proudila do členského státu, 

kde je cena vyšší a obchodování stále probíhá. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 a  (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Technické mezní hodnoty pro ceny jsou 

dostatečně vysoké, aby zbytečně 

nepřerušovaly obchodování, a 

harmonizované v oblasti společného trhu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Price limits should be applied by market operators and they should be sufficiently high, 

ideally never to be reached in order for the trade to occur. Should such limits be reached, 

they would have to be increased for the future. Additionally, such technical price caps have to 

be harmonized over the market area. Having different price caps would harm consumers in 

the Member State with a lower price cap, because the electricity would flow to the Member 

State where price is higher and trade still takes place. This amendment is inextricably linked 

to other amendments suggested by the rapporteur to the Commission proposal. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do [OP: jednoho roku po vstupu 

tohoto nařízení v platnost] členské státy 

pro své území stanoví jediný odhad 

hodnoty nepokrytého zatížení (VoLL) 

vyjádřené v EUR/MWh. Uvedený odhad je 

oznámen Komisi a zveřejněn. Pokud 

členské státy mají na svém území několik 

nabídkových zón, stanoví pro jednotlivé 

nabídkové zóny odlišné VoLL. Při 

stanovení VoLL členské státy uplatňují 

metodiku vypracovanou podle čl. 19 odst. 

5. 

1. Do [OP: jednoho roku po vstupu 

tohoto nařízení v platnost] členské státy 

pro své území stanoví jeden či více odhadů 

hodnoty nepokrytého zatížení (VoLL) 

vyjádřené v EUR/MWh. Tyto odhady jsou 

oznámeny Komisi a zveřejněny. Při 

stanovení hodnot členské státy uplatňují 

metodiku vypracovanou podle čl. 19 odst. 

5. 

Or. en 

Odůvodnění 

Hodnota elektřiny se liší v různých odvětvích a zeměpisných regionech v rámci členského 

státu, a proto někdy není možné stanovit jedinou hodnotu. Pro některé spotřebitele může být 

příliš nízká, pro jiné příliš vysoká. Pokud je omezení obchodování nezbytné, mělo by být 
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provedeno stanovením technických mezních hodnot pro ceny používaných organizátory trhu 

podle článku 9. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Řízení výroben elektřiny a odezvy 

na straně poptávky je nediskriminační a je 

založeno na tržních zásadách, pokud není 

stanoveno jinak v odstavcích 2 až 4. 

1. Řízení výroben elektřiny a odezvy 

na straně poptávky je nediskriminační a je 

založeno na tržních zásadách. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při nasazování zařízení na výrobu 

elektřiny provozovatelé přenosových 

soustav upřednostňují výrobní zařízení 

využívající obnovitelné zdroje energie 

nebo vysoce účinnou kombinovanou 

výrobu z malých výrobních zařízení nebo 

výrobních zařízení využívajících vznikající 

technologie v následujícím rozsahu: 

vypouští se 

a) výrobních zařízení využívajících 

obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 

účinnou kombinovanou výrobu s 

instalovanou kapacitou výroby elektřiny 

menší než 500 kW; nebo 

 

b) demonstrační projekty pro 

inovativní technologie. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Udělit výjimku některým účastníkům trhu a diskriminovat jiné zásadně rozkládá strukturu 



 

PE597.757v01-00 24/68 PR\1115921CS.docx 

CS 

trhu, zvyšuje náklady pro spotřebitele a vytváří nejistotu pro investory. Obnovitelné zdroje 

energie jsou nejvíce konkurenceschopnými producenty za tržních podmínek. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud je celková kapacita výrobních 

zařízení, která jsou přednostně 

nasazována podle odstavce 2, vyšší než 

15 % celkové instalované výrobní kapacity 

v členském státě, použije se odst. 2 písm. 

a) pouze v případě dodatečných výrobních 

zařízení využívajících obnovitelné zdroje 

energie nebo vysoce účinnou 

kombinovanou výrobu s instalovanou 

kapacitou na výrobu elektřiny menší než 

250 kW. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Od 1. ledna 2016 se odst. 2 písm. a) 

použije pouze na výrobní zařízení 

využívající obnovitelné zdroje energie 

nebo vysoce účinnou kombinovanou 

výrobu s instalovanou kapacitou menší 

než 250 kW, nebo pokud bylo dosaženo 

prahové hodnoty podle první věty tohoto 

odstavce – s kapacitou menší než 125 kW. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Členské státy postupně zruší 

přednostní nasazení pro zařízení podle 

odstavce 4. To může zahrnovat 

spravedlivou finanční kompenzaci nebo 

jinou formu dohody mezi výrobcem a 

členským státem.  

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Zdroje, které jsou předmětem 

omezování nebo redispečinku, se vybírají z 

výrobních zařízení nebo odběrných 

zařízení předkládajících nabídky pro 

omezení nebo redispečink s využitím 

tržních mechanismů a jsou za ně finančně 

kompenzovány. Netržní omezování nebo 

redispečink výroby nebo redispečink 

odezvy na straně poptávky se použije 

pouze v případě, že není dostupná tržní 

alternativa, pokud všechny dostupné tržní 

zdroje byly využity nebo pokud počet 

dostupných výrobních nebo odběrných 

zařízení v oblasti, kde jsou vhodná výrobní 

nebo odběrná zařízení pro poskytování 

služeb umístěna, je příliš malý pro 

zajištění účinné hospodářské soutěže. 
Poskytování tržních zdrojů je otevřeno 

všem výrobním technologiím, skladování 

energie a odezvě na straně poptávky, a to 

2. Zdroje, které jsou předmětem 

omezování nebo redispečinku, se vybírají z 

výrobních zařízení nebo odběrných 

zařízení s využitím tržních mechanismů a 

jsou za ně finančně kompenzovány. 

Netržní omezování nebo redispečink 

výroby nebo redispečink odezvy na straně 

poptávky se použije pouze z důvodů 

provozní bezpečnosti a v případě, že není 

dostupná tržní alternativa, nebo pokud 

všechny dostupné tržní zdroje byly 

využity. Poskytování tržních zdrojů je 

otevřeno všem výrobním technologiím, 

skladování energie a odezvě na straně 

poptávky, a to včetně provozovatelů 

nacházejících se v jiném členském státě, 

pokud je to technicky proveditelné. 



 

PE597.757v01-00 26/68 PR\1115921CS.docx 

CS 

včetně provozovatelů nacházejících se v 

jiném členském státě, pokud je to 

technicky proveditelné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 5 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) výrobní zařízení využívající vysoce 

účinnou kombinovanou výrobu jsou 
předmětem redispečinku ke snížení výkonu 

nebo omezování, pouze pokud kromě 

omezování a redispečinku ke snížení 

výkonu v případě výrobních zařízení 

využívajících obnovitelné zdroje energie 

neexistuje jiná alternativa, nebo pokud by 

jiná řešení vedla k nepřiměřeným 

nákladům nebo rizikům pro bezpečnost 

sítě; 

b) elektřina vyráběná v procesu 

vysoce účinné kombinované výroby je 

předmětem redispečinku ke snížení výkonu 

nebo omezování, pouze pokud kromě 

omezování a redispečinku ke snížení 

výkonu v případě výrobních zařízení 

využívajících obnovitelné zdroje energie 

neexistuje jiná alternativa, nebo pokud by 

jiná řešení vedla k nepřiměřeným 

nákladům nebo rizikům pro bezpečnost 

sítě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 5 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) elektřina vyrobená z vlastních 

zdrojů z výrobních zařízení využívajících 

obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 

účinnou kombinovanou výrobu, která není 

dodávána do přenosové nebo distribuční 

sítě, je omezována pouze v případě, že v 

oblasti bezpečnosti sítě neexistuje jiné 

řešení; 

c) elektřina vyrobená z vlastních 

zdrojů z výrobních zařízení využívajících 

obnovitelné zdroje energie nebo vysoce 

účinnou kombinovanou výrobu, která není 

dodávána do přenosové nebo distribuční 

sítě, je omezována pouze v případě, že v 

oblasti bezpečnosti sítě neexistuje jiné 

řešení, nebo pokud by to mělo za následek 

nepřiměřené náklady; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Provozovatelé přenosových soustav 

účastnící se přezkumu nabídkové zóny 

předkládají Komisi návrhy na zachování 

nebo změnu konfigurace nabídkových zón. 

Na základě tohoto návrhu Komise přijímá 

rozhodnutí o změně nebo zachování 

konfigurace nabídkové zóny [nejpozději do 

6 měsíců po vstupu tohoto nařízení v 

platnost, konkrétní datum vloží OP] nebo 

šest měsíců po dokončení přezkumu 

konfigurace nabídkových zón v souladu s 

čl. 32 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nařízení 

(EU) 2015/1222, podle toho, co nastane 

později. 

4. Provozovatelé přenosových soustav 

účastnící se přezkumu nabídkové zóny 

předkládají příslušným členským státům 

návrhy na zachování nebo změnu 

konfigurace nabídkových zón. Příslušné 

členské státy jsou státy, které se účastní 

přezkumu podle čl. 32 odst. 2 nařízení 

(EU) 2015/1222, a státy, které se 

nacházejí ve stejném regionu nebo 

regionech pro výpočet kapacity podle 

nařízení (EU) 2015/1222. Na základě 

návrhu přijmou příslušné členské státy do 

šesti měsíců jednomyslné rozhodnutí o 

změně nebo zachování konfigurace 

nabídkových zón. Další členské státy nebo 

třetí země mohou předložit připomínky. 

Dané rozhodnutí je odůvodněné, v 

souladu s příslušným právem Unie a 

zohlední připomínky jiných členských 

států a třetích zemí a také závazky, které 

příslušné členské státy přijaly k řešení 

stávajícího přetížení. Příslušné členské 

státy informují Komisi a agenturu o svém 

rozhodnutí a jakýchkoliv přeshraničních 

dohodách, které členské státy, vnitrostátní 

regulační orgány nebo provozovatelé 

přenosových soustav uzavřeli za účelem 

dosažení konsenzu. Dohody uzavřené 

příslušnými členskými státy se neodchýlí 

od procesů koordinovaného výpočtu 

kapacity uvedených v článku 14 ani od 

příslušných ustanovení nařízení (EU) 

2015/1222. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Pokud příslušné členské státy 

nedospějí v povolené lhůtě k 

jednomyslnému rozhodnutí, nebo pokud 

členské státy zjistí, že závazky, na nichž 

bylo předchozí jednomyslné rozhodnutí 

založeno, nebyly splněny, okamžitě o tom 

uvědomí Komisi, která do šesti měsíců od 

tohoto oznámení změní či zachová 

konfiguraci nabídkových zón. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Rozhodnutí uvedené v odstavci 4 

vychází z výsledků přezkumu nabídkových 

zón a návrhu provozovatelů přenosových 

soustav týkajícího se zachování nebo 

změny konfigurace. Toto rozhodnutí je 

odůvodněné, zejména pokud jde o možné 

odchylky od výsledků přezkumu 

nabídkových zón. 

5. Lhůtu pro rozhodnutí Komise 

uvedené v odstavci 4a lze prodloužit až o 

dalších 18 měsíců, pokud příslušný 

členský stát souhlasí s podrobným plánem 

s konkrétními body ohledně toho, jak 

bude otázka přetíženosti řešena. Příslušný 

členský stát pravidelně podává zprávy 

Komisi a ostatním příslušným členským 

státům o dosaženém pokroku. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Pokud jsou zahájeny další 

přezkumy nabídkových zón podle čl. 32 

odst. 1 písm. a), b) nebo c) nařízení (EU) 

2015/1222, může Komise přijmout 

rozhodnutí ve lhůtě šesti měsíců od 

ukončení uvedeného přezkumu 

nabídkových zón. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Komise před přijetím svých 

rozhodnutí podle tohoto článku vede 

konzultace s příslušnými zúčastněnými 

subjekty. 

7. Členské státy a Komise před 

přijetím rozhodnutí podle tohoto článku 

vedou konzultace s příslušnými 

zúčastněnými subjekty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Rozhodnutí Komise upřesní datum 

zavedení změny. Datum zavedení umožní 

sladit potřebu nalézt vhodné řešení s 

praktickými hledisky, včetně 

dlouhodobého obchodu s elektřinou. 

Komise může ve svém rozhodnutí vymezit 
vhodná přechodná ustanovení. 

8. Rozhodnutí přijaté podle tohoto 

článku upřesní datum zavedení změny. 

Datum zavedení umožní sladit potřebu 

nalézt vhodné řešení s praktickými 

hledisky, včetně dlouhodobého obchodu s 

elektřinou. V rámci rozhodnutí mohou být 

vymezena vhodná přechodná ustanovení. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8a. Pokud jsou zahájeny další 

přezkumy nabídkových zón podle čl. 32 

odst. 1 písm. a), b) nebo c) nařízení (EU) 

2015/1222, uplatní se odstavce 4 až 8 

tohoto článku. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poplatky účtované provozovateli 

sítí za přístup k sítím, včetně poplatků za 

připojení k sítím, využití sítí a případně 

poplatků za s tím související posílení sítí, 

musí být transparentní, brát v úvahu 

potřebu bezpečnosti sítě a flexibility a 

odrážet skutečné náklady, pokud 

odpovídají nákladům efektivního a 

strukturálně porovnatelného provozovatele 

sítě, a musí se uplatňovat 

nediskriminačním způsobem. Především 

musí být uplatňovány způsobem, který 

pozitivně ani negativně nediskriminuje 

výrobu připojenou na úrovni distribuce 

vůči výrobě připojené na úrovni přenosu. 

Nesmí vést k diskriminaci skladování 

energie ani nesmí být demotivačním 

1. Poplatky účtované provozovateli 

sítí za přístup k sítím, včetně poplatků za 

připojení k sítím, využití sítí a případně 

poplatků za s tím související posílení sítí, 

musí být transparentní, brát v úvahu 

potřebu bezpečnosti sítě a flexibility a 

odrážet skutečné náklady, pokud 

odpovídají nákladům efektivního a 

strukturálně porovnatelného provozovatele 

sítě, a musí se uplatňovat 

nediskriminačním způsobem. Distribuční 

sazby by neměly zahrnovat nesouvisející 

náklady na podporu jiných cílů politiky, 

např. daně nebo poplatky, jelikož by to 

pokřivilo rozhodnutí o výrobě, spotřebě a 

investicích. Především musí být 

uplatňovány způsobem, který pozitivně ani 
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faktorem pro účast v odezvě na straně 

poptávky. Aniž je dotčen odstavec 3, 

nejsou tyto poplatky závislé na vzdálenosti. 

negativně nediskriminuje výrobu 

připojenou na úrovni distribuce vůči 

výrobě připojené na úrovni přenosu. Nesmí 

vést k diskriminaci skladování energie ani 

nesmí být demotivačním faktorem pro 

účast v odezvě na straně poptávky. Aniž je 

dotčen odstavec 3, nejsou tyto poplatky 

závislé na vzdálenosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zaručení skutečné dostupnosti 

přidělené kapacity; 

a) zaručení skutečné dostupnosti 

přidělené kapacity; nebo 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) udržování nebo zvyšování 

propojovací kapacity, prostřednictvím 

investic do sítě, zejména do nových 

propojovacích vedení. 

b) udržování nebo zvyšování 

propojovací kapacity, prostřednictvím 

koordinovaných nápravných opatření a 

opatření vzájemné obchodní výměny nebo 

investic do sítě, až do cílové hodnoty pro 

přenosovou kapacitu na hranicích. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud nelze výnosy účelně využít pro 

účely uvedené v prvním pododstavci písm. 

a) nebo b), jsou uloženy na samostatný 

vnitřní účet pro budoucí využití pro 

uvedené účely. 

Pokud jsou splněny cíle stanovené v písm. 

a) a b) prvního pododstavce, mohou být 

zbývající výnosy použity jako příjem, který 

vnitrostátní regulační orgány zohlední při 

schvalování metodiky pro výpočet 

síťových sazeb nebo stanovování síťových 

sazeb. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Využití těchto výnosů v souladu s odst. 2 

písm. a) a b) podléhá metodice navržené 

agenturou a schválené Komisí. Návrh 

agentury se předkládá Komisi do [OP: 12 

měsíců po vstupu tohoto nařízení v 

platnost] a schvaluje se ve lhůtě šesti 

měsíců. 

Využití těchto výnosů v souladu s 

odstavcem 2 podléhá metodice navržené 

agenturou a schválené Komisí. Návrh 

agentury se předkládá Komisi do [OP: 12 

měsíců po vstupu tohoto nařízení v 

platnost] a schvaluje se ve lhůtě šesti 

měsíců. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Metodika upřesňuje minimální podmínky, 

za nichž mohou být výnosy využity pro 

účely stanovené v odst. 2 písm. a) a b), a 

podmínky, za nichž, a na jak dlouho, 

mohou být uloženy na samostatný vnitřní 

účet pro budoucí využití pro tyto účely. 

Metodika upřesňuje minimální podmínky, 

za nichž mohou být výnosy využity pro 

účely stanovené v odstavci 2, a podmínky, 

za nichž, a na jak dlouho, mohou být 

uloženy na samostatný vnitřní účet pro 

budoucí využití pro tyto účely. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Kapitola 4 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přiměřenost zdrojů Přiměřenost zdrojů a kapacitní 

mechanismy 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zveřejní 

harmonogram pro přijetí opatření k 

odstranění veškerých narušení regulačního 

rámce, která byla zjištěna. Při řešení obtíží 

přiměřenosti zdrojů členské státy zváží 

zejména odstranění narušení regulačního 

rámce, umožnění tvorby cen odrážející 

nedostatek energie, rozvoj propojení, 

skladování energie, opatření na straně 

poptávky a energetickou účinnost. 

3. Členské státy, u nichž byly zjištěny 

obtíže s přiměřeností zdrojů, zveřejní 

prováděcí plán obsahující harmonogram 

pro přijetí opatření k odstranění veškerých 

narušení regulačního rámce, která byla 

zjištěna. Při řešení obtíží přiměřenosti 

zdrojů členské státy dodrží článek 3 a 

především: 
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 a) odstraní narušení regulačního 

rámce; 

 b) odstraní zbytečná cenová omezení; 

 c) zavedou administrativní funkci 

tvorby ceny na základě nedostatku, jak je 

uvedeno v článku 44 [nařízení Komise, 

kterým se stanoví rámcový pokyn pro 

provoz elektroenergetických přenosových 

soustav]; 

 d) zvýší propojovací kapacitu; 

 e) rozvinou opatření na straně 

poptávky; 

 f) zajistí účinné vymezení 

nabídkových zón odrážející omezení 

přenosu; 

 g) zajistí účinné tržní služby 

výkonové rovnováhy a podpůrné služby; 

 h) odstraní regulované ceny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy předloží prováděcí 

plán Komisi k přezkumu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

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

 3b. Komise se do dvou měsíců od 

obdržení prováděcího plánu může 

rozhodnout, zda jsou opatření dostatečná 

k odstranění narušení regulačního rámce, 

a může požadovat, aby členské státy 

prováděcí plán odpovídajícím způsobem 

změnily. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 3 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3c. Členské státy uplatňování 

prováděcího plánu sledují a výsledky 

zveřejňují ve výroční zprávě. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 3 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3d. Členské státy předloží zprávu o 

sledování uplatňování prováděcího plánu 
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agentuře, která k němu vydá stanovisko. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 3 e (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3e. Agentura předloží své stanovisko 

podle odstavce 3d Komisi. Komise 

rozhodne, zda byly reformy provedeny 

dostatečně. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Článek 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 18 a 

 Pravidla pro kapacitní mechanismy 

 1.  Pro řešení zbývajících obtíží, které 

nelze odstranit pomocí opatření podle čl. 

18 odst. 3, mohou členské státy zavést 

kapacitní mechanismy, které jsou 

předmětem ustanovení tohoto článku a 

pravidel pro státní podporu Unie. 

 2.  Před zavedením kapacitních 
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mechanismů podle odstavce 2 provede 

členský stát komplexní studii o jejich 

možných dopadech na sousední členské 

státy alespoň prostřednictvím konzultace 

se svými sousedními členskými státy, s 

nimiž je propojen elektroenergetickou sítí, 

a se zúčastněnými subjekty těchto 

členských států. 

 3.  Členské státy posoudí, zda může 

obtíže s přiměřeností zdrojů vyřešit 

kapacitní mechanismus v podobě 

strategické zálohy. Pokud je vyřešit 

nemůže, mohou členské státy zavést jiný 

typ mechanismu. Takové mechanismy 

nesmějí zbytečně narušovat trh ani 

omezovat přeshraniční obchod. Jsou 

otevřeny všem výrobním technologiím, 

skladování energie a odezvě na straně 

poptávky. Objem kapacity vyčleněné v 

mechanismu nesmí přesáhnout objem 

potřebný k řešení obtíží. Parametry 

určující objem kapacity zajištěné v rámci 

kapacitního mechanismu schvaluje 

vnitrostátní regulační orgán. 

 4.  Členské státy kapacitní 

mechanismy nezavedou v případě, že: 

 a)  evropské posouzení přiměřenosti 

zdrojů nezjistilo žádné obtíže v oblasti 

zdrojů; 

 b)  podrobný prováděcí plán uvedený 

v čl. 18 odst. 3 není předmětem kladného 

rozhodnutí Komise, jak uvádí čl. 18 odst. 

3 písm. b). 

 5.  Pokud členský stát uplatňuje 

kapacitní mechanismus, provede jeho 

přezkum a stanoví, že v rámci tohoto 

mechanismu nebudou uzavřeny žádné 

nové smlouvy, pokud: 

 a)   evropské posouzení přiměřenosti 

zdrojů nezjistilo žádné obtíže v oblasti 

zdrojů; 

 b)   opatření uvedená v odstavci 3 

nebyla dostatečně provedena v souladu s 

odstavcem 3e. 

 6.  Kapacitní mechanismy jsou 
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dočasné. Schvaluje je Komise na nejvýše 

pět let. Jsou postupně rušeny nebo 

alespoň omezovány na základě 

prováděcího plánu podle čl. 18 odst. 3. 

 7.  Výrobní kapacita, pro niž bylo po 

[OP: datum vstupu tohoto nařízení v 

platnost] učiněno konečné rozhodnutí o 

investici, je způsobilá pro účast v 

kapacitním mechanismu pouze, pokud 

jsou její emise nižší než 550 g CO2/kWh. 

Výrobní kapacita s emisemi 550 g 

CO2/kWh nebo vyššími se neúčastní 

kapacitních mechanismů po ... [pět let po 

vstupu tohoto nařízení v platnost]. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Evropské posouzení přiměřenosti 

zdrojů určí obtíže s přiměřeností zdrojů v 

Unii, v rámci příslušných členských států 

v regionu a pro každý členský stát až po 

každou nabídkovou zónu.  

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 
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Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Evropské posouzení přiměřenosti 

zdrojů provádí každoročně síť ENTSO 

pro elektřinu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Provozovatelé přenosových soustav 

poskytnou síti ENTSO pro elektřinu 

každoročně údaje, které potřebuje pro 

provedení evropského posouzení 

přiměřenosti zdrojů. Síť ENTSO pro 

elektřinu provede každoročně toto 

posouzení. 

3. Provozovatelé přenosových soustav 

poskytnou síti ENTSO pro elektřinu 

nezbytné údaje.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Provozovatelé přenosových soustav mají 

právo požadovat od výrobců a jiných 

účastníků trhu relevantní údaje, které 
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neobsahují obchodně citlivé informace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 4 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) bylo založeno na vhodných 

scénářích předpokládané poptávky a 

nabídky, včetně ekonomického posouzení 

pravděpodobnosti vyřazení výrobních 

zařízení nebo vybudování nových, a 

opatření k dosažení cílů energetické 

účinnosti a odpovídající úrovně citlivosti 

velkoobchodních cen a vývoje cen uhlíku; 

b) bylo založeno na vhodných 

scénářích předpokládané poptávky a 

nabídky, včetně ekonomického posouzení 

pravděpodobnosti vyřazení výrobních 

zařízení, konzervačního provozu nebo 

vybudování nových, a opatření k dosažení 

cílů energetické účinnosti a odpovídající 

úrovně citlivosti velkoobchodních cen a 

vývoje cen uhlíku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 4 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) zohledňovalo technické podmínky 

výroby a provozování soustavy, včetně 

parametrů typu zařízení, harmonogramů 

údržby, výpadků elektrárny a sítě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Při uplatňování kapacitních 

mechanismů se členské státy řídí normou 

spolehlivosti, která transparentním 

způsobem stanoví jimi požadovanou 

úroveň bezpečnosti dodávek. 

1. Při uplatňování kapacitních 

mechanismů se členské státy řídí normou 

spolehlivosti. Norma spolehlivosti 

transparentním způsobem stanoví 

nezbytnou úroveň bezpečnosti dodávek 

členského státu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Parametry určující objem kapacity 

zajištěné v rámci kapacitního 

mechanismu schvaluje vnitrostátní 

regulační orgán. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Přesunuto do článku 18a. 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro řešení zbývajících obtíží, které 

nelze odstranit pomocí opatření podle čl. 

18 odst. 3, zavedou členské státy kapacitní 
mechanismy, které jsou předmětem 

ustanovení tohoto článku a pravidel pro 

státní podporu Unie. 

1. Kapacitní mechanismy: 

 a)  vybírají poskytovatele kapacity 

prostřednictvím transparentního a 
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nediskriminačního procesu založeného na 

tržních zásadách; 

 b)  poskytují poskytovatelům kapacity 

pobídky, aby byli k dispozici v době, kdy se 

očekává přetížení soustavy; 

 c)  zajišťují, aby byla odměna 

stanovována procesem založeným na 

tržních zásadách; 

 d)  stanoví požadované technické 

podmínky pro účast poskytovatelů 

kapacity před procesem výběru; 

 e)  jsou otevřené účasti všech zdrojů, 

včetně skladování energie a řízení 

poptávky, které jsou schopny poskytnout 

požadovaný technický výkon; 

 f)   uplatňují příslušné sankce na 

poskytovatele kapacity, kteří nejsou k 

dispozici v době, kdy se očekává přetížení 

soustavy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud členský stát hodlá uplatnit 

kapacitní mechanismus, vede o 

navrhovaném mechanismu konzultace 

alespoň se sousedními členskými sáty, s 

nimiž je propojen elektroenergetickou sítí. 

2. Kromě požadavků stanovených v 

odstavci 1 strategické zálohy: 

 a)   jsou nasazovány pouze v případě, 

že se nepodařilo spárovat denní a 

vnitrodenní trhy a provozovatelé 

přenosových soustav vyčerpali své 

regulační zdroje k zajištění výkonové 

rovnováhy mezi spotřebou a dodávkou; 

 b)   zajišťují, aby v obdobích, kdy byly 

nasazeny strategické zálohy, byly odchylky 

zúčtovány v technických limitních cenách 

používaných organizátory trhu v souladu 
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s článkem 9 nebo v hodnotě nepokrytého 

zatížení, v závislosti na tom, co je vyšší; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Kapacitní mechanismy nesmějí 

zbytečně narušovat trh a omezovat 

přeshraniční obchod. Objem kapacity 

vyčleněné v mechanismu nesmí 

přesáhnout objem potřebný k řešení 

obtíží. 

3. Kromě požadavků stanovených v 

odstavci 1 mechanismy, s výjimkou 

strategických záloh: 

 a)  jsou koncipovány tak, aby se 

zajistilo, že cena placená za dostupnost 

automaticky klesne na nulu, lze-li 

předpokládat, že úroveň dodané kapacity 

bude odpovídat úrovni požadované 

kapacity; 

 b)  odmění zúčastněné zdroje za jejich 

dostupnost a zajistí, aby tato odměna 

neovlivnila rozhodnutí poskytovatele 

kapacity, zda vyrábět či ne; 

 c)  zajistí, aby byly povinnosti týkající 

se kapacity mezi způsobilými poskytovateli 

kapacity přenositelné. 

Or. en 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výrobní kapacita, pro niž bylo po 

[OP: vstupu tohoto nařízení v platnost] 

učiněno konečné rozhodnutí o investici, je 

způsobilá pro účast v kapacitním 

vypouští se 
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mechanismu pouze, pokud jsou její emise 

nižší než 550 g CO2/kWh. Výrobní 

kapacita s emisemi 550 g CO2/kWh nebo 

vyššími se neúčastní kapacitních 

mechanismů pět let po vstupu tohoto 

nařízení v platnost. 

Or. en 

Odůvodnění 

Přesunuto do článku 18a. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pokud evropské posouzení 

přiměřenosti zdrojů nezjistilo žádné obtíže 

v oblasti zdrojů, členské státy kapacitní 

mechanismy neuplatňují. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Přesunuto do článku 19. 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy uplatňující kapacitní 

mechanismy ke dni [OP: vstupu tohoto 

nařízení v platnost] upraví své 

mechanismy tak, aby byly v souladu s 

články 18, 21 a 23 tohoto nařízení. 

Členské státy, které uplatňují kapacitní 

mechanismy, upraví své mechanismy tak, 

aby byly v souladu s články 18, 18a, 21 a 

23 tohoto nařízení. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) připravuje a přijímá návrhy 

související s evropským posouzením 

přiměřenosti zdrojů podle čl. 19 odst. 2, 3 a 

5 a návrhy technických specifikací pro 

přeshraniční účast v kapacitních 

mechanismech podle čl. 21 odst. 10; 

c) připravuje a přijímá návrhy 

související s evropským posouzením 

přiměřenosti zdrojů podle čl. 19 odst. 1a a 

návrhy technických specifikací pro 

přeshraniční účast v kapacitních 

mechanismech podle čl. 21 odst. 10; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 1 – písm. j a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ja) podporuje digitalizaci přenosových 

soustav s cílem zajistit mj. účinné 

získávání a využívání údajů v reálném 

čase a inteligentní rozvodny; 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 1 – písm. j b (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 jb) podporuje správu údajů, 

kybernetickou bezpečnost a ochranu 

údajů ve spolupráci s příslušnými orgány 

a regulovanými subjekty; 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 1 – písm. j c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 jc) vyvíjí řešení reagující na poptávku 

ve spolupráci s provozovateli 

distribučních soustav. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Síť ENTSO pro elektřinu podává 

agentuře zprávu o zjištěných nedostatcích 

týkajících se zřizování a fungování 

regionální operačních středisek. 

2. Síť ENTSO pro elektřinu podává 

agentuře zprávu o zjištěných nedostatcích 

týkajících se zřizování a fungování 

regionální koordinačních středisek. 

Or. en 



 

PR\1115921CS.docx 47/68 PE597.757v01-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 

v platnost] všichni provozovatelé 

přenosových soustav zřídí regionální 

operační střediska v souladu s kritérii 

stanovenými v této kapitole. Regionální 

operační střediska se zřizují na území 

jednoho nebo více členských států 

regionu, v němž budou působit. 

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 

v platnost] všichni provozovatelé 

přenosových soustav v operačním regionu 

soustavy předloží regulačním orgánům 

daného regionu k přezkumu návrh na 

zřízení regionálních koordinačních 

středisek v souladu s kritérii stanovenými 
v této kapitole. 

 Návrh obsahuje tyto informace: 

 a)  členský stát, ve kterém se bude 

regionální koordinační středisko 

nacházet; 

 b)  organizační, finanční a provozní 

ujednání, jež jsou nezbytná k zajištění 

účinného, bezpečného a spolehlivého 

fungování propojené přenosové soustavy; 

 c)  prováděcí plán pro zahájení 

provozu regionálních koordinačních 

středisek; 

 d)  stanovy a jednací řád regionálních 

koordinačních středisek; 

 e)  popis postupů spolupráce v 

souladu s článkem 35; 

 f)  popis ujednání týkajících se 

odpovědnosti regionálních koordinačních 

středisek v souladu s článkem 44. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Zřízení regionálních 

koordinačních center v souladu s 

odstavcem 1 zahrnuje k 1. lednu 2022 

funkce vykonávané regionálními 

bezpečnostními koordinátory ustavenými 

v souladu s nařízením ... [nařízení 

Komise, kterým se stanoví rámcový pokyn 

pro provoz elektroenergetických 

přenosových soustav]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Regionální operační střediska 

doplňují úlohu provozovatelů přenosových 

soustav plněním funkcí regionálního 

významu. Zavádějí provozní ujednání s 

cílem zajistit účinné, bezpečné a 

spolehlivé fungování propojené přenosové 

soustavy. 

3. Regionální koordinační střediska 

doplňují úlohu provozovatelů přenosových 

soustav plněním funkcí regionálního 

významu. Provozovatelé přenosových 

soustav jsou odpovědní za řízení toků 

elektřiny a za zajištění bezpečné, 

spolehlivé a účinné elektroenergetické 

soustavy v souladu s článkem 40 

[přepracovaného znění směrnice 

2009/72/ES podle návrhu 

COM(2016)864/2]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Za účinný provoz přenosové 

soustavy je odpovědný každý provozovatel 
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přenosové soustavy v souladu s článkem 

44. 

Or. en 

Odůvodnění 

Europe`s electricity sector is undergoing fundamental changes, therefore more regional 

coordination between transmission system operators is imperative. The current structures set 

up by TSOs in accordance with the Commission's Regulation establishing a guideline on 

Electricity Transmission System Operation in the form of regional security coordinators 

should be enhanced to address the increasing interdependency between electricity systems in 

the Member States. The name of the entity should reflect the aim of the relevant chapter of 

Regulation, which is an enhanced and streamlined regional coordination. It should also be 

clarified how such an entity fits into the current institutional set-up. 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) koordinovaný výpočet kapacity; a) koordinovaný výpočet kapacity v 

souladu s metodikami vypracovanými 

podle článků 21, 26, 29 a 30 nařízení 

(EU) 2015/1222; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) koordinovanou analýzu 

bezpečnosti; 

b) koordinovanou analýzu bezpečnosti 

v souladu s metodikami vypracovanými 

podle článků 75 a 76 nařízení ... [nařízení 

Komise, kterým se stanoví rámcový pokyn 

pro provoz elektroenergetických 

přenosových soustav]; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  89 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) vytváření společných modelů sítě; c) vytváření společných modelů sítě v 

souladu s metodikami a postupy 

vypracovanými podle článků 67, 70 a 79 

nařízení ... [nařízení Komise, kterým se 

stanoví rámcový pokyn pro provoz 

elektroenergetických přenosových 

soustav]; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) posuzování konzistentnosti plánů 

provozovatelů přenosových soustav na 

ochranu a obnovy soustavy; 

d) posuzování konzistentnosti plánů 

provozovatelů přenosových soustav na 

ochranu a obnovy soustavy v souladu s 

postupem stanoveným v článku 6 nařízení 

... [nařízení Komise, kterým se stanoví 

kodex sítě pro nouzové situace v oblasti 

dodávek elektřiny a obnovu dodávek]; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) usnadňování obstarávání 

regulačních záloh na regionální úrovni; 

h) výpočet regionálních regulačních 

záloh; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 – písm. i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) týdenní až vnitrodenní prognózy 

přiměřenosti systému na regionální úrovni 

a přípravu opatření ke snížení rizik; 

i) týdenní až vnitrodenní prognózy 

přiměřenosti systému na regionální úrovni 

a přípravu opatření ke snížení rizik v 

souladu s metodikou stanovenou v článku 

8 [nařízení o rizikové připravenosti podle 

návrhu COM(2016)862] a postupy 

stanovenými v článku 81 [nařízení 

Komise, kterým se stanoví rámcový pokyn 

pro provoz elektroenergetických 

přenosových soustav]; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 – písm. j 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) koordinaci plánování odstávek; j) koordinaci plánování odstávek v 

souladu s postupy stanovenými v článku 

80 nařízení ... [nařízení Komise, kterým se 

stanoví rámcový pokyn pro provoz 

elektroenergetických přenosových 

soustav]; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 – písm. m 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

m) stanovování regionálních scénářů 

elektroenergetických krizí podle čl. 6 odst. 

1 nařízení o rizikové připravenosti podle 

návrhu COM(2016) 862], pokud je tento 

úkol na střediska přenesen sítí ENTSO 

pro elektřinu; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Duplikace ustanovení v čl. 34 odst. 1 písm. n). 

 

Pozměňovací návrh  95 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Regionální koordinační střediska 

vykonávají funkce uvedené v písm. a) až 

d) a j) na základě metodik a postupů 

stanovených v příslušných pokynech. Pro 

funkce uvedené v písm. e) až i), k), l), p) a 

q) vypracuje síť ENTSO pro elektřinu 

návrh v souladu s postupem uvedeným v 

článku 22. Regionální koordinační 

střediska vykonávají tyto funkce na 

základě návrhu, který byl schválen 

agenturou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Regionální operační střediska 

poskytují provozovatelům přenosové 

4. Regionální koordinační střediska 

poskytují provozovatelům přenosové 
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soustavy operačního regionu soustavy 

veškeré informace potřebné k provádění 

rozhodnutí a doporučení navržených 

regionálními operačními středisky. 

soustavy operačního regionu soustavy 

veškeré informace potřebné k zajištění 

stability soustavy a bezpečnosti dodávek. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Spolupráce s regionálními operačními 

středisky 

Spolupráce v rámci regionálních 

operačních koordinačních středisek a 

mezi nimi 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  98 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Běžný provoz regionálních 

operačních středisek je řízen na základě 

rozhodování založeného na spolupráci. V 

procesu rozhodování založeného na 

spolupráci se vychází: 

1. Výkon funkcí regionálních 

koordinačních středisek je řízen postupy 

spolupráce, které vycházejí ze zapojení 

provozovatelů přenosových soustav 

daného regionu, včetně případných 

ujednání týkajících se koordinace mezi 

regionálními koordinačními středisky. V 

postupu spolupráce se vychází: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  99 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) z ujednání týkajících se organizace 

práce zaměřených na plánování a provozní 

aspekty související s uvedenými funkcemi 

v souladu s článkem 36; 

a) z ujednání týkajících se organizace 

práce zaměřených na plánování a provozní 

aspekty související s uvedenými funkcemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  100 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) z postupu konzultace s 

provozovateli přenosových soustav v 

operačním regionu soustavy při 

vykonávání provozních povinností a úkolů 
v souladu s článkem 37; 

b) z postupu konzultace s 

provozovateli přenosových soustav a 

příslušnými zúčastněnými stranami v 

operačním regionu soustavy v souladu s 

článkem 37; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  101 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) z postupu přijímání rozhodnutí a 

doporučení podle článku 38; 

c) z postupu přijímání a revize 

doporučení podle článku 38; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 1 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) z postupu přezkumu rozhodnutí a 

doporučení přijatých regionálními 

operačními středisky v souladu s 

článkem 39. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  103 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Regionální operační střediska vypracují v 

rámci vykonávání svých denních 

provozních povinností a úkolů postup pro 

organizaci odpovídajících a pravidelných 

konzultací s provozovateli přenosových 

soustav a příslušnými zúčastněnými 

subjekty. Podle potřeby budou zapojeny 

regulační orgány, aby se zajistila možnost 

řešení regulačních otázek. 

Regionální koordinační střediska vypracují 

v rámci vykonávání svých denních 

povinností a úkolů postup pro organizaci 

odpovídajících a pravidelných konzultací s 

provozovateli přenosových soustav a 

příslušnými zúčastněnými subjekty. Podle 

potřeby budou zapojeny regulační orgány, 

aby se zajistila možnost řešení regulačních 

otázek. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  104 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přijímání rozhodnutí a doporučení Přijímání doporučení 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  105 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Regionální operační střediska 

vypracují postup pro přijímání rozhodnutí 

a doporučení. 

1. Provozovatelé přenosových soustav 

v operačním regionu soustavy vypracují 

postup pro přijímání a revizi doporučení 

předložených regionálními koordinačními 

středisky v souladu s kritérii stanovenými 

v odstavcích 2 a 3. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Regionální operační střediska 

přijímají závazná rozhodnutí určená 

provozovatelům přenosových soustav v 

souvislosti s funkcemi uvedenými v čl. 34 

odst. 1 písm. a), b), g) a q). Provozovatelé 

přenosových soustav provádějí závazná 

rozhodnutí vydaná regionálními 

operačními středisky s výjimkou případů, 

kdy by tato rozhodnutí mohla mít 

negativní dopad na bezpečnost soustavy. 

2. Regionální koordinační střediska 

přijímají doporučení určená 

provozovatelům přenosových soustav v 

souvislosti s funkcemi uvedenými v čl. 34 

odst. 1. Provozovatelé přenosových 

soustav učiní vše pro to, aby se těmito 

doporučeními řídili. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  107 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Pokud se provozovatel přenosové 

soustavy rozhodne odchýlit se od 

doporučení vydaného regionálním 
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koordinačním střediskem, předloží 

podrobné důvody pro své rozhodnutí 

regionálnímu koordinačnímu středisku a 

ostatním provozovatelům přenosových 

soustav v operačním regionu soustavy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  108 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Regionální operační střediska 

přijímají doporučení určená 

provozovatelům přenosových soustav v 

souvislosti s funkcemi uvedenými v čl. 34 

odst. 1 písm. c) až f) a h) až p). 

3. Pokud jde o doporučení týkající se 

funkcí uvedených v čl. 34 odst. 1 písm. a) 

a b), odchýlí se od nich provozovatelé 

přenosových soustav pouze v případech, 

kdy by tato doporučení měla negativní 

dopad na bezpečnost soustavy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Regulační orgány operačního 

regionu soustavy mohou společně 

rozhodnout, že regionálním operačním 

střediskům svěří pravomoc vydávat 

závazná rozhodnutí v rámci jedné nebo 

více funkcí stanovených v čl. 34 odst. 1 

písm. c) až f) a h) až l). 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  110 

Návrh nařízení 

Článek 39 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 39 vypouští se 

Přezkum rozhodnutí a doporučení  

1. Regionální operační střediska 

vypracují postup pro přezkum rozhodnutí 

a doporučení. 

 

2. Postup se zahajuje na žádost 

jednoho nebo několika provozovatelů 

přenosových soustav v operačním regionu 

soustavy. V návaznosti na přezkum 

rozhodnutí nebo doporučení regionální 

operační střediska dané opatření potvrdí 

nebo pozmění. 

 

3. Pokud je opatřením, které je 

předmětem přezkumu, závazné rozhodnutí 

podle čl. 38 odst. 2, žádost o přezkum 

nepozastavuje toto rozhodnutí s výjimkou 

případů, kdy by mohlo mít negativní 

dopad na bezpečnost soustavy. 

 

4. Pokud opatřením, které je 

předmětem přezkumu, je doporučení 

podle čl. 38 odst. 3 a provozovatel 

operační soustavy se po přezkumu 

rozhodne od tohoto doporučení odchýlit, 

předloží regionálnímu operačnímu 

středisku a ostatním provozovatelům 

přenosových soustav v operačním regionu 

soustavy podrobné odůvodnění svého 

rozhodnutí. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  111 

Návrh nařízení 

Čl. 40 – odst. 2 



 

PR\1115921CS.docx 59/68 PE597.757v01-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Správní rada je složená z členů 

zastupujících provozovatele přenosových 

soustav a pozorovatelů zastupujících 

regulační orgány operačního regionu 

soustavy. Zástupci regulačních orgánů 

nemají hlasovací práva. 

2. Správní rada je složená z členů 

zastupujících provozovatele přenosových 

soustav operačního regionu soustavy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  112 

Návrh nařízení 

Čl. 40 – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) přípravu a schvalování procesu 

rozhodování založeného na spolupráci v 

souladu s článkem 35. 

d) přípravu a schvalování postupů 

spolupráce v souladu s článkem 35. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  113 

Návrh nařízení 

Čl. 40 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Mezi pravomoci správní rady 

nepatří záležitosti spojené s běžným 

provozem regionálním operačních 
středisek a vykonáváním jejich funkcí. 

4. Mezi pravomoci správní rady 

nepatří rozhodnutí spojená s vykonáváním 

funkcí regionálních koordinačních 
středisek. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Návrh nařízení 

Čl. 41 – odst. 1 – návětí 



 

PE597.757v01-00 60/68 PR\1115921CS.docx 

CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Regionální operační střediska 

zavedou a řídí svou organizaci podle 

struktury, která podporuje bezpečnost 

jejich funkcí. Organizační struktura 

vymezí: 

1. Provozovatelé přenosových soustav 

operačního regionu soustavy ustaví 

organizační strukturu regionálních 

koordinačních středisek. Organizační 

struktura vymezí: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Návrh nařízení 

Čl. 41 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) kompetence, povinnosti a 

odpovědnost řídících pracovníků; 

a) kompetence, povinnosti a 

odpovědnost pracovníků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  116 

Návrh nařízení 

Čl. 41 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Regionální operační střediska 

mohou zřídit regionální oddělení s cílem 

řešit místní specifické otázky nebo 

podporovat operační střediska v účinném a 

spolehlivém plněním jejich funkcí. 

2. Regionální koordinační střediska 

mohou zřídit regionální oddělení s cílem 

řešit místní specifické otázky nebo 

podporovat koordinační střediska v 

účinném a spolehlivém plněním jejich 

funkcí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) vydaných rozhodnutí a doporučení 

a dosažených výsledků; 

b) rozhodnutí přijatých provozovateli 

přenosových soustav, pokud se odchýlili 

od doporučení vydaných středisky 

regionální spolupráce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Regionální operační střediska 

alespoň jednou ročně předloží agentuře a 

regulačním orgánům operačního regionu 

soustavy údaje vyplývající z jejich 

soustavného sledování. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Regionální operační střediska 

předkládají síti ENTSO pro elektřinu, 

agentuře, regulačním orgánům operačního 

regionu soustavy a Koordinační skupině 

pro otázky elektrické energie zřízené podle 

článku 1 rozhodnutí Komise 2012/C 

535/0237 výroční zprávu týkající se jejich 

činnosti. 

4. Regionální koordinační střediska 

předkládají síti ENTSO pro elektřinu, 

agentuře, regulačním orgánům operačního 

regionu soustavy a Koordinační skupině 

pro otázky elektrické energie zřízené podle 

článku 1 rozhodnutí Komise 2012/C 

535/02 výroční zprávu obsahující 

příslušné údaje o sledování podle odstavce 

1 a informace o jejich činnosti. 

__________________ __________________ 

37 Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 

2012, kterým se zřizuje Koordinační 

skupina pro otázky elektrické energie (Úř. 

37 Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 

2012, kterým se zřizuje Koordinační 

skupina pro otázky elektrické energie (Úř. 
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věst. C 353, 17.11.2012, s. 2). věst. C 353, 17.11.2012, s. 2). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  120 

Návrh nařízení 

Čl. 44 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Regionální operační střediska podniknou 

kroky potřebné k pokrytí odpovědnosti 

spojené s vykonáváním svých úkolů, 

zejména v případě, kdy přijímají 

rozhodnutí, která jsou závazná pro 

provozovatele přenosových soustav. 

Metoda používaná pro pokrytí 

odpovědnosti musí zohlednit právní 

postavení regionálního operačního 

střediska a úroveň krytí komerčního 

pojištění, které je k dispozici. 

Provozovatelé přenosových soustav 

operačního regionu soustavy zahrnou do 

návrhu na zřízení regionálních 

koordinačních středisek v souladu s 

článkem 32 ujednání o pokrytí 

odpovědnosti spojené s vykonáváním 

jejich úkolů. Metoda používaná pro 

pokrytí odpovědnosti musí zohlednit 

právní postavení regionálního 

koordinačního střediska a úroveň krytí 

komerčního pojištění, které je k dispozici. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  121 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy určí subjekt, jenž bude 

zastupovat provozovatele distribučních 

soustav, kteří nesplňují kritéria stanovená 

v odstavci 1.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Návrh nařízení 

Čl. 50 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 

v platnost] provozovatelé přenosových 

soustav za správní podpory agentury 

předloží Komisi a agentuře návrh stanov, 

seznam registrovaných členů a návrh 

jednacího řádu, včetně postupů pro 

konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 

dalšími zúčastněnými subjekty, a finanční 

pravidla subjektu EU DSO, který má být 

zřízen. 

1. Do [OP: dvanácti měsíců po vstupu 

v platnost] provozovatelé distribučních 

soustav za správní podpory agentury 

předloží Komisi a agentuře návrh stanov, 

seznam provozovatelů distribučních 

soustav a subjektů určených členskými 

státy k zastupování provozovatelů 

distribučních soustav podle čl. 49 odst. 1a, 
návrh jednacího řádu, včetně postupů pro 

konzultace se sítí ENTSO pro elektřinu a 

dalšími zúčastněnými subjekty, a finanční 

pravidla subjektu EU DSO, který má být 

zřízen. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Návrh nařízení 

Čl. 51 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) správa údajů, kybernetická 

bezpečnost a ochrana údajů; 

e) podpora neutrální správy údajů, 

kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  124 

Návrh nařízení 

Článek 64 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 64a 

 Přezkum 

 Komise do 1. června 2025 přezkoumá 

provádění tohoto nařízení a předloží 

příslušnou zprávu, případně 

s legislativním návrhem, Evropskému 
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parlamentu a Radě. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími návrhy, které 

zpravodaj předložil k návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  125 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 5 – bod 5.1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5.1. Regionální operační střediska jsou 

vybavena systémy průmyslového řízení a 

sběru dat blízko reálnému času s 

pozorovatelností vymezenou použitou 

prahovou hodnotou vymezenou v souladu 

s bodem 4.1.  

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 8 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Usnadnění obstarávání regulační 

zálohy na regionální úrovni 

8. Výpočet regionální regulační 

zálohy 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  127 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 8 – bod 8.2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8.2. Regionální operační střediska 

podporují provozovatele přenosové 

soustavy operačního regionu soustavy při 

obstarávání požadovaného množství 

regulační zálohy stanovené v souladu s 

bodem 8.1. Obstarávání regulační zálohy: 

vypouští se 

a) je prováděno v denním a/nebo 

vnitrodenním časovém rámci; 

 

b) zohledňuje možné substituce mezi 

různými typy regulačních záloh k 

minimalizaci nákladů na jejich obstarání; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 11 – bod 11.1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

11.1. Regionální operační střediska 

podporují provozovatele přenosových 

soustav operačního regionu soustavy při 

správě finančních toků souvisejících se 

zúčtováním mezi provozovateli 

přenosových soustav, které zahrnuje více 

než dva provozovatele přenosové soustavy, 

například zúčtování nákladů na 

redispečink, příjem z přetížení, nezáměrné 

odchylky nebo náklady na obstarání 

regulační zálohy. 

11.1. Pokud to provozovatelé 

přenosových soustav vyžadují, podporují 

regionální koordinační střediska 
provozovatele přenosových soustav 

operačního regionu soustavy při správě 

finančních toků souvisejících se 

zúčtováním mezi provozovateli 

přenosových soustav, které zahrnuje více 

než dva provozovatele přenosové soustavy, 

například zúčtování nákladů na 

redispečink, příjem z přetížení, nezáměrné 

odchylky nebo náklady na obstarání 

regulační zálohy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

13. 13.1. Pokud síť ENTSO pro 

elektřinu tuto funkci deleguje, regionální 

operační střediska určují scénáře 

regionálních krizí v souladu s kritérii 

stanovenými v čl. 6 odst. 1 [nařízení o 

rizikové připravenosti podle návrhu 

COM(2016) 862]. 

vypouští se 

13.2. Regionální operační střediska 

každoročně připravují a provádějí ve 

spolupráci s příslušnými orgány simulaci 

krizí podle čl. 12 odst. 3 [nařízení o 

rizikové připravenosti podle návrhu 

COM(2016) 862]. 

 

Or. en 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

I. Úvod 

Po řadu let dominovaly elektroenergetickým soustavám vnitrostátní monopoly, jež nad nimi měly 

úplnou kontrolu, od výroby po distribuci a dodání spotřebiteli. Ačkoli tento systém „od shora dolů“ 

zajišťoval elektřinu, neumožňoval žádnou hospodářskou soutěž, což nebylo výhodné pro spotřebitele. 

Od roku 1996 dochází k postupnému otevírání trhů s elektřinou za účelem podpory hospodářské 

soutěže a snížení cen. Poslední významné legislativní změny na úrovni EU přinesl třetí energetický 

balíček v roce 2009. 

Od té doby došlo ve výrobě elektřiny k revoluci. Centralizovaný systém této výroby se díky pokroku v 

oblasti obnovitelných i dalších technologií transformoval v systém mnohem decentralizovanější. Proto 

je opět zapotřebí přizpůsobit právní předpisy nové realitě. 

Energie z obnovitelných zdrojů (často větrná či solární) vnesla do soustav velkou míru intermitence, a 

ty se tak musely přizpůsobit, aby byly flexibilnější, ale zároveň stále zaručovaly bezpečnost dodávek 

spotřebitelům. Naše cíle v oblasti klimatu vedly k podpoře různých dotačních a podpůrných režimů, 

což v kombinaci s neúplnou přeshraniční spoluprací mezi členskými státy EU vyústilo v nadbytečnou 

kapacitu v oblasti výroby energie na úrovni EU. V mnoha členských státech vysílají regulované ceny 

spolu s nepropojenými režimy podpory špatné signály pro účely investic. 

S cílem tyto problémy řešit a podpořit dekarbonizaci zaujal zpravodaj přístup „trh na prvním místě“, 

což znamená vytvoření skutečně rovných podmínek pro všechny účastníky na trhu. Součástí tohoto 

přístupu je ustoupení od dotací narušujících trh, ať již se jedná o dotace na fosilní paliva, jadernou 

energii či energii z obnovitelných zdrojů. Spravedlivá pravidla znamenají spravedlivou hospodářskou 

soutěž na trhu. Spravedlivý trh s elektřinou povede jak ke splnění našich cílů v oblasti klimatu, tak k 

nejnižším a nejkonkurenceschopnějším cenám pro spotřebitele, a zajistí zároveň bezpečnost dodávek, 

aniž by byly nutné nadměrné investice.  

II. Zpráva 

II.1. Trh na prvním místě 

Základním principem všech trhů je volná tvorba cen. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné co nejdřív 

zrušit cenová omezení.  

Kapacitní mechanismy jsou dotacemi, které mají vzhledem k nadbytečné kapacitě v EU jen malý nebo 

vůbec žádný smysl. Zpravodaj se domnívá, že by měly být využívány až jako nejzazší řešení. Nejprve 

by evropské posouzení přiměřenosti muselo stanovit, že existují pochybnosti o přiměřenosti opatření. 

Poté by členské státy musely přijmout konkrétní závazky k odstranění zjištěných překážek, které tyto 

pochybnosti vyvolaly. Tyto závazky by následně přezkoumala Komise. Kapacitní mechanismus by byl 

za určitých podmínek povolen v případě, že by pochybnost o přiměřenosti bylo možné vyřešit jen 

v dlouhodobém horizontu, a podléhal by pravidlům EU pro státní podporu. Pokud by to bylo 

proveditelné, musely by tyto mechanismy být přeshraniční povahy. 

Mají-li být ceny výsledkem konkurenčního boje, je naprosto nezbytné zaručit všem aktérům rovné 

podmínky. Stávající podpora některých výrobců formou prioritních dodávek a výjimek z odpovědnosti 

za vyvažování výkonu narušuje hospodářskou soutěž. Zpravodaj se domnívá, že má-li trh fungovat, 

musí všichni účastníci nést finanční odpovědnost za nerovnováhu, kterou v systému způsobí. Takový 
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přístup poskytne vhodné pobídky k udržení systému v rovnováze, zajistí potřebnou spolehlivost 

dodávek a sníží potřebu kapacitních mechanismů. 

II.2. Nabídkové zóny 

Větší nabídkové zóny poskytují větší likviditu, ale méně pobídek k investicím do sítí. Zpravodaj sdílí 

názor, že nabídkové zóny by měly být stabilní v čase a co největší, přičemž by se měl brát ohled na 

přetížení systému. Navrhuje přístup založený na odměnách a postizích. Po přezkumu nabídkových zón 

by se dotčené členské státy měly nejprve jednomyslně dohodnout na struktuře nabídkových zón 

a případně na konkrétních závazcích. Nebude-li možné dosáhnout dohody, měla by zasáhnout Komise. 

II.3. Regionální spolupráce 

Na trhu s elektřinou má vývoj v jednom členském státě dopad na jiné členské státy, a to nejen v daném 

regionu. Klíčem k zajištění bezpečnosti systému a k prevenci výpadků proudu je těsnější regionální 

spolupráce provozovatelů přenosových soustav. Zpravodaj si všímá přínosů již fungujících 

regionálních bezpečnostních koordinátorů pro zabezpečení systému. Trhy s elektřinou jsou stále 

těsněji propojené, proto se jako další logický krok jeví posílení této spolupráce tím, že se více úkolů 

a funkcí přenese na regionální úroveň. Konečnou odpovědnost za bezpečnost systému však musí 

i nadále nést provozovatelé přenosových soustav. 

II.4. Spotřebitel  

Díky technologiím mohou na trhu s elektřinou působit nové subjekty. Trh proto musí být uspořádán 

tak, aby umožňoval a podporoval zapojení všech subjektů, které mohou a které si přejí na něj vstoupit, 

bez ohledu na to, zda se jedná výrobu vlastní elektřiny, její skladování nebo odezvu na 

straně poptávky. Odstraněním překážek se trh otevře více subjektům, což přinese větší výběr pro 

spotřebitele. Zpravodaj rovněž navrhuje několik změn, které by měly zajistit, aby spotřebitel mohl 

přijímat informovaná rozhodnutí a v krátké lhůtě změnit dodavatele.  

 


