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NARIADENIE (ES) č..../2004 EURÓPSKEHO PARLAMENTU

A RADY

z

o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o zalo�ení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy2,

                                                
1 Ú. v. EÚ C
2 Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom

vestníku) a rozhodnutie Rady z �
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keď�e:

1) Smernica 2003/55/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. júna 2003 o spoločných

pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom 1 významne prispela k vytvoreniu vnútorného

trhu s plynom. Teraz je potrebné zabezpečiť �trukturálne zmeny v regulačnom rámci, aby sa

odstránili zvy�né bariéry dokončenia vnútorného trhu, najmä v oblasti obchodu s plynom.

Dodatočné technické pravidlá sú potrebné najmä v oblasti slu�ieb prístupu tretích strán, zásad

mechanizmov prideľovania kapacity a postupov riadenia preťa�enia a po�iadaviek

transparentnosti.

2) Skúsenosti získané pri vykonávaní a monitorovaní prvého súboru Usmernení pre správnu

prax, prijatých Európskym fórom pre reguláciu plynu v roku 2002 ukazujú, �e s cieľom

zabezpečiť úplné vykonávanie pravidiel stanovených v usmerneniach vo v�etkých členských

�tátoch a za účelom poskytnutia minimálnej záruky podmienok rovnakého prístupu na trh v

praxi, je potrebné zabezpečiť ich právnu vynutiteľnosť.

3) Druhý súbor spoločných pravidiel s názvom �Druhé usmernenia pre správnu prax� bol prijatý

na stretnutí fóra 24. - 25. septembra 2003, a účelom tohto nariadenia je ustanoviť, na základe

uvedených usmernení,  základné zásady a pravidlá pre prístup do sietí a pre slu�by prístupu

tretích strán, riadenie preťa�enia, transparentnosť, vyvá�enosť a obchodovanie s  právami na

prepravnú kapacitu.

4) Článok 15 smernice 2003/55/ES umo�ňuje existenciu kombinovaného prevádzkovateľa

prepravnej a distribučnej sústavy. Preto pravidlá ustanovené v tomto nariadení nevy�adujú

zmenu organizácie národných prepravných a distribučných sústav, ktoré sú v súlade s

príslu�nými ustanoveniami smernice 2003/55/ES a najmä jej článku 15.

                                                
1 Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 57.
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5) Do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia patria aj vysokotlakové plynovodné siete, ktoré nie sú

primárne pou�ívané v kontexte miestnej distribúcie, a ktorými sú miestni distribútori pripojení

k plynárenskej sieti.

6) Je potrebné �pecifikovať kritériá, podľa ktorých sa určujú tarify za prístup do siete, aby sa

zabezpečil ich úplný súlad so zásadou nediskriminácie a potrebou dobre fungujúceho

vnútorného trhu a aby plne zohľadňovali potrebu integrity sústavy a odrá�ali skutočne

vynalo�ené náklady pri zabezpečení primeraných stimulov z hľadiska efektívnosti, vrátane

primeranej návratnosti investícií a tam, kde je to vhodné, zohľadňovali regulačnými

orgánmivýsledky porovnania taríf .

7) Pri vypočítavaní taríf pre prístup do sietí je dôle�ité zohľadniť skutočne vynalo�ené náklady,

ako aj potrebu zabezpečiť primeranú návratnosť investícií a stimuly na výstavbu novej

infra�truktúry. V tomto ohľade a najmä, ak existuje účinná konkurencia paralelných sietí, je

vysoko relevantné pou�itie porovnateľných taríf.

8) Vyu�itie trhových opatrení, ako sú aukcie, na určenie taríf, musí byť v súlade s ustanoveniami

smernice 2003/55/ES.

9) Spoločný minimálny súbor slu�ieb prístupu tretích strán je potrebný na poskytnutie

spoločného minimálneho �tandardu na praktický prístup v rámci Spoločenstva, na

zabezpečenie, aby slu�by prístupu tretej strany boli dostatočne kompatibilné, a aby sa

umo�nilo vyu�ívať výhody vyplývajúce z dobre fungujúceho vnútorného trhu s plynom.
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10) Odkazy na harmonizované prepravné zmluvy v kontexte nediskriminačného prístupu

prevádzkovateľov prepravnej sústavy k sieti neznamenajú, �e podmienky prepravných zmlúv

určitého prevádzkovateľa sústavy v niektorom členskom �táte musia byť rovnaké ako

podmienky iného prevádzkovateľa sústavy v tom istom členskom �táte alebo inom členskom

�táte, pokiaľ nie sú stanovené minimálne po�iadavky, ktoré musia byť splnené vo v�etkých

prepravných zmluvách.

11) Riadenie zmluvného preťa�enia sietí je dôle�itou otázkou pri dokončení vnútorného trhu s

plynom. Je potrebné vytvoriť spoločné pravidlá, ktoré vyvá�ia potrebu uvoľniť nevyu�ívanú

kapacitu v súlade so zásadou �vyu�ívaj alebo strácaj� s právami dr�iteľov kapacity vyu�ívať

ju v prípade potreby, a zároveň zvý�ia likviditu kapacity.

12) Napriek tomu, �e fyzické preťa�enie sietí je v súčasnosti v Spoločenstve zriedkakedy

problémom, mô�e sa ním stať v budúcnosti. Preto je dôle�ité poskytnúť základnú zásadu na

prideľovanie preťa�enej kapacity v takýchto podmienkach.

13) Kvôli získaniu efektívneho prístupu do plynárenských sietí potrebujú u�ívatelia sietí

informácie, najmä o technických po�iadavkách a dostupnej kapacite, aby mohli vyu�ívať

podnikateľské príle�itosti, ktoré sa vyskytujú v rámci vnútorného trhu. Pre takéto po�iadavky

transparentnosti sú potrebné spoločné minimálne normy. Informácie mô�u byť zverejnené

rôznymi prostriedkami, vrátane elektronických.
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14) Nediskriminačné a transparentné vyva�ovacie systémy pre plyn, ktoré prevádzkujú

prevádzkovatelia prepravnej sústavy sú dôle�ité mechanizmy, najmä pre nových účastníkov

trhu, ktorí mô�u mať väč�ie ťa�kosti pri vyva�ovaní portfólia svojho celkového predaja ako

spoločnosti, ktoré sa u� usadili v rámci príslu�ného trhu. Preto je potrebné ustanoviť pravidlá,

ktoré zabezpečia, �e prevádzkovatelia prepravnej sústavy prevádzkujú takéto mechanizmy

spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami nediskriminačného, transparentného a

efektívneho prístupu k sieti.

15) Obchodovanie s primárnymi kapacitnými právami je dôle�itou súčasťou vytvárania

konkurenčného trhu a vytvárania likvidity. Toto nariadenie by preto k tejto otázke malo

ustanoviť základné pravidlá.

16) Je potrebné zabezpečiť, aby podniky, ktoré získajú práva k prepravnej kapacite, mali mo�nosť

predať ich iným licencovaným podnikom, aby sa zabezpečila primeraná úroveň likvidity na

trhu s kapacitami. Tento prístup v�ak nebráni systému, kde sa kapacita nevyu�itá za dané

obdobie určené na vnútro�tátnej úrovni, znova uvedie na trh na pevnom základe.

17) Vnútro�tátne regulačné orgány by mali zabezpečiť dodr�iavanie pravidiel obsiahnutých v

tomto nariadení a usmerneniach prijatých na jeho základe.

18) V usmerneniach, ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia, sú definované �pecifické podrobné

pravidlá pre vykonávanie týchto zásad, na základe druhých usmernení pre správnu prax.

Podľa vhodnosti sa tieto pravidlá budú časom rozvíjať, pri zohľadnení rozdielov vo

vnútro�tátnych plynárenských systémoch.
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19) Pri navrhovaní zmien a doplnení v usmerneniach ustanovených v prílohe k tomuto nariadeniu

by mala Komisia zabezpečiť predchádzajúce konzultácie so v�etkými príslu�nými stranami,

ktorých sa usmernenia týkajú, zastúpených odbornými organizáciami a členskými �tátmi v

Európskom fóre pre reguláciu plynu, a mala by po�adovať príspevok od Európskej skupiny

regulačných úradov pre elektrickú energiu a zemný plyn.

20) Od členských �tátov a príslu�ných národných orgánov by mala Komisia po�adovať

poskytnutie príslu�ných informácií. S takýmito informáciami by mala Komisia nakladať ako s

dôvernými.

21) Toto nariadenie a usmernenia prijaté v súlade s týmto nariadením sa nedotýkajú uplatňovania

pravidiel Spoločenstva o hospodárskej súťa�i.

22) Opatrenia nevyhnutné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím

Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích

právomocí prenesených na Komisiu1.

23) Keď�e cieľ tohto nariadenia, konkrétne stanovenie spravodlivých pravidiel podmienok

prístupu k prepravným sústavám zemného plynu nemô�u v dostatočnej miere dosiahnuť

jednotlivé členské �táty, a preto z dôvodov rozsahu a účinkov tohto postupu sa dá dosiahnuť

lep�ie na úrovni Spoločenstva, mô�e Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou

subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality

ustanovenou v uvedenom článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na

dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

                                                
1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s.23.
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Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1. Toto nariadenie má za cieľ vytvoriť nediskriminačné pravidlá pre podmienky prístupu k

prepravným sústavám zemného plynu, pri zohľadnení �pecifík vnútro�tátnych a regionálnych trhov,

s úmyslom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom.

Tento cieľ zahŕňa stanovenie harmonizovaných zásad pre tarify za prístup do siete alebo metód ich

výpočtu, vytvorenie slu�ieb prístupu tretích strán a vytvorenie harmonizovaných zásad pre

prideľovanie kapacít a riadenie preťa�enia, určenie po�iadaviek transparentnosti, pravidiel

vyva�ovania a poplatkov za nevyva�ovanie a uľahčenie obchodovania s kapacitami.

2. Členské �táty mô�u v súlade so smernicou 2003/55/ES zriadiť subjekt alebo orgán na účely

vykonávania jednej alebo viac funkcií, ktoré sú be�ne prisudzované prevádzkovateľom prepravných

sústav a ktoré podliehajú  po�iadavkám tohto nariadenia.

Článok 2

Základné pojmy

1. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto základné pojmy:

1) �preprava� znamená dopravu zemného plynu cez sieť, ktorú tvoria najmä vysokotlakové

plynovody, inú ako ťa�obnú plynovodnú sieť a inú ne� je časť vysokotlakového plynovodu

pou�ívaného primárne v kontexte miestnej distribúcie zemného plynu, s cieľom dodania

odberateľom, ale nezahŕňajúcu samotnú dodávku;
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2) �prepravná zmluva� znamená zmluvu, ktorú prevádzkovateľ prepravnej sústavy uzavrel s

u�ívateľom siete s cieľom vykonania prepravy;

3) �kapacita� znamená maximálny tok, vyjadrený v be�ných kubických metroch za jednotku

času alebo v energetických jednotkách za jednotku času, na ktorý je u�ívateľ siete oprávnený

podľa ustanovení prepravnej zmluvy;

4) �nevyu�itá kapacita� znamená  pevnú kapacitu, ktorú získal u�ívateľ siete na základe

prepravnej zmluvy, ale ktorú tento u�ivateľ nenominoval;

5) �riadenie preťa�enia� znamená riadenie kapacitného portfólia prevádzkovateľa prepravnej

sústavy s cieľom optimálneho a maximálneho vyu�itia technickej kapacity a včasného

zistenia budúcich bodov preťa�enia a saturácie;

6) �sekundárny trh� znamená trh, kde sa obchoduje s kapacitou inak ako na primárnom trhu;

7) �nominácia� znamená oznámenie u�ívateľa siete vopred podané prevádzkovateľovi

prepravnej sústavy o skutočnom toku, ktorý si �elá vtlačiť do alebo odobrať zo sústavy;

8) �renominácia� znamená následné oznámenie opravenej nominácie;
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9) �integrita sústavy� znamená ka�dú situáciu prepravnej sústavy, vrátane potrebných

prepravných zariadení, v ktorých tlak a kvalita zemného plynu zostávajú medzi minimálnou a

maximálnou hranicou, ktoré ustanovil prevádzkovateľ prepravnej sústavy, tak�e preprava

zemného plynu je z technického hľadiska zaručená;

10) �vyva�ovacie obdobie� znamená obdobie, v ktorom odber mno�stva zemného plynu,

vyjadreného v jednotkách energie musí byť vyvá�ený ka�dým u�ívateľom siete

prostredníctvom vtlačenia rovnakého mno�stva zemného plynu do prepravnej sústavy v

súlade s prepravnou zmluvou alebo kódexom siete;

11) �u�ívateľ siete� znamená zákazníka alebo potenciálneho zákazníka prevádzkovateľa

prepravnej sústavy a samotných prevádzkovateľov prepravnej sústavy, pokiaľ je pre nich

potrebné vykonávať funkcie vo vzťahu k preprave;

12) �preru�iteľné slu�by� znamenajú slu�by ponúkané prevádzkovateľom prepravnej sústavy v

súvislosti s preru�iteľnou kapacitou;

13) �preru�iteľná kapacita� znamená kapacitu prepravy plynu, ktorú mô�e prevádzkovateľ

prepravnej sústavy preru�iť podľa podmienok dohodnutých v prepravnej zmluve;

14) �dlhodobé slu�by� znamenajú slu�by ponúkané prevádzkovateľom prepravnej sústavy na

obdobie jedného roka alebo viac;

15) �krátkodobé slu�by� znamenajú slu�by ponúkané prevádzkovateľom prepravnej sústavy na

obdobie krat�ie ako jeden rok;
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16) �pevná kapacita� znamená kapacitu prepravy plynu zmluvne zaručenú ako nepreru�iteľnú

prevádzkovateľom prepravnej sústavy;

17) �pevné slu�by� znamenajú slu�by ponúkané prevádzkovateľom prepravnej sústavy v

súvislosti s pevnou kapacitou;

18) �technická kapacita� znamená maximálnu pevnú kapacitu, ktorú mô�e prevádzkovateľ

prepravnej sústavy ponúknuť u�ívateľom sietí pri zohľadnení integrity sústavy a

prevádzkových po�iadaviek prepravnej sústavy;

19) �zmluvná kapacita� znamená kapacitu, ktorú prevádzkovateľ prepravnej sústavy pridelil

u�ívateľovi siete prostredníctvom prepravnej zmluvy;

20) �dostupná kapacita� znamená časť technickej kapacity, ktorá nie je pridelená a je v danom

čase dostupná v systéme;

21) �zmluvné preťa�enie� znamená situáciu, keď úroveň dopytu po pevnej kapacite prekračuje

technickú kapacitu;

22) �primárny trh� znamená trh, kde s kapacitou obchoduje priamo prevádzkovateľ prepravnej

sústavy;

23) �fyzické preťa�enie� znamená situáciu, keď úroveň dopytu po skutočnej dodávke v určitom

časovom momente prekračuje technickú kapacitu.
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2. Základné pojmy obsiahnuté v článku 2 smernice 2003/55/ES, ktoré sa vzťahujú na

uplatňovanie tohto nariadenia, sa tie� uplatňujú, s výnimkou pojmu prepravy v článku 2 bode 3

smernice 2003/55/ES.

Článok 3

Tarify pre prístup do sietí

1. Tarify alebo metodiky pou�ité na ich výpočet, uplatňované prevádzkovateľmi prepravných

sústav a schválené regulačnými orgánmi podľa článku 25 ods. 2 smernice 2003/55/ES, ako aj tarify

zverejnené podľa článku 18 ods. 1 uvedenej smernice, musia byť transparentné a zohľadňovať

potrebu integrity sústavy a jej zlep�ovanie a odrá�ať skutočne vynalo�ené náklady a zároveň

zabezpečovať vhodné stimuly s ohľadom na účinnosť, vrátane vhodnej návratnosti investícií a kde

je to vhodné, zohľadňovať regulačnými orgánmi porovnateľné tarify. Tarify alebo metodiky pou�ité

na ich výpočet sa uplatňujú nediskriminačným spôsobom.

Členské �táty mô�u rozhodnúť, �e tarify mo�no určiť aj prostredníctvom trhových opatrení, ako sú

aukcie, za predpokladu, �e takéto opatrenia a príjmy z nich sú schválené regulačným orgánom.

Tarify alebo metodiky pou�ité na ich výpočet uľahčujú účinný obchod s plynom a hospodársku

súťa� a zároveň predchádzajú krí�ovým dotáciám medzi u�ívateľmi sietí a poskytujú stimuly pre

investície a udr�iavanie alebo vytváranie vzájomnej prevádzkyschopnosti prepravných sústav.
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2. Tarify pre prístup do siete nesmú obmedzovať likviditu trhu a tie� narú�ať cezhraničný

obchod medzi rôznymi prepravnými sústavami. Ak by rozdiely v �truktúre taríf alebo rovnová�nych

mechanizmov bránili obchodu medzi prepravnými sústavami, a bez ohľadu na článok 25 ods. 2

smernice 2003/55/ES, prevádzkovatelia prepravných sústav sa v úzkej spolupráci s príslu�nými

národnými orgánmi aktívne usilujú o konvergenciu tarifných �truktúr a zásad spoplatňovania aj v

súvislosti s vyva�ovaním.

Článok 4

Slu�by prístupu tretích strán

1. Prevádzkovatelia prepravných sústav

a) zabezpečujú, aby ponúkali slu�by v�etkým u�ívateľom siete na nediskriminačnom základe.

Najmä ak prevádzkovatelia prepravnej sústavy ponúkajú rovnakú slu�bu rôznym zákazníkom,

ponúkajú ju za rovnakých zmluvných podmienok pou�itím buď harmonizovaných

prepravných zmlúv alebo kódexu siete, schválených príslu�ným orgánom v súlade s postupom

ustanoveným v článku 25 smernice 2003/55/ES;

b) poskytujú pevné aj preru�iteľné slu�by prístupu tretích strán. Cena preru�iteľnej kapacity

odrá�a pravdepodobnosť preru�enia;

c) ponúkajú u�ívateľom siete dlhodobé aj krátkodobé slu�by.
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2. V súlade so zásadami ustanovenými v článku 3 ods. 1, prepravné zmluvy podpísané k

ne�tandardnému dátumu začiatku plnenia alebo s krat�ím trvaním ako be�ná ročná prepravná

zmluva nesmú mať za následok svojvoľné vy��ie alebo ni��ie tarify, ktoré neodrá�ajú trhovú

hodnotu slu�by.

3. Ak je to vhodné, slu�by prístupu tretích strán mo�no udeliť s výhradou vhodných záruk od

u�ívateľov siete s ohľadom na dôveryhodnosť takýchto u�ívateľov. Takéto záruky nesmú vytvárať

neprimerané preká�ky pre vstup na trh a musia byť nediskriminačné, transparentné a primerané.

Článok 5

Zásady mechanizmov prideľovania kapacity

a postupy riadenia preťa�enia

1. Účastníkom trhu sa sprístupní maximálna kapacita vo v�etkých príslu�ných bodoch

uvedených v článku 6 ods. 3, pri zohľadnení integrity sústavy a účinnej prevádzky siete.

2. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy implementujú a uverejňujú nediskriminačné a

transparentné mechanizmy prideľovania kapacity, ktoré

a) poskytujú vhodné ekonomické signály na účinné a maximálne vyu�ívanie technickej kapacity

a uľahčujú investície do novej infra�truktúry;
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b) sú v súlade s trhovými mechanizmami, vrátane spotových trhov a obchodných hhuubboovv,  a

zároveň sú flexibilné a schopné prispôsobiť sa vyvíjajúcej sa situácii na trhu;

c) sú zlučiteľné so systémami prístupu do sietí členských �tátov.

3. Keď prevádzkovatelia prepravnej sústavy uzatvárajú nové prepravné zmluvy alebo znova

prerokúvajú existujúce prepravné zmluvy, tieto zmluvy zohľadňujú tieto zásady:

a) v prípade zmluvného preťa�enia ponúkne prevádzkovateľ prepravnej sústavy  nevyu�itú

kapacitu na primárnom trhu najmenej deň vopred a ako preru�iteľnú,

b) u�ívatelia siete, ktorí si �elajú opakovane predať alebo prenajať svoju nevyu�itú zmluvnú

kapacitu na sekundárnom trhu, sú oprávnení tak urobiť. Členské �táty mô�u od u�ívateľov

siete po�adovať oznámenie alebo informovanie o prevádzkovateľoch prepravnej sústavy.

4. Keď zmluvná kapacita podľa existujúcej prepravnej zmluvy zostáva nevyu�itá a vyskytne sa

zmluvné preťa�enie, prevádzkovatelia prepravnej sústavy uplatňujú odsek 3, pokiaľ sa tým

neporu�ujú  po�iadavky existujúcich prepravných zmlúv. Ak by sa tým poru�ili existujúce

prepravné zmluvy, prevádzkovatelia prepravných sústav predlo�ia, po konzultácii s príslu�nými

orgánom, u�ívateľovi siete po�iadavku na pou�itie nevyu�itej kapacity na sekundárnom trhu  v

súlade s odsekom 3.

5. V prípade, �e existuje fyzické preťa�enie, prevádzkovateľ prepravnej sústavy, prípadne

regulačné orgány uplatňujú mechanizmy nediskriminačného, transparentného prideľovania

kapacity.
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Článok 6

Po�iadavky transparentnosti

1. Prevádzkovatelia prepravných sústav zverejňujú podrobné informácie o slu�bách, ktoré

ponúkajú a o príslu�ných podmienkach, ktoré sa uplatňujú, spolu s technickými informáciami

potrebnými pre u�ívateľov sietí na získanie účinného prístupu do siete.

2. S cieľom zabezpečiť transparentné, objektívne a nediskriminačné tarify a uľahčiť efektívne

vyu�ívanie plynárenskej siete, prevádzkovatelia prepravných sústav alebo príslu�né vnútro�tátne

orgány zverejňujú primerané a dostatočne podrobné informácie o pôvode, metodike a �truktúre

taríf.

3. Ka�dý prevádzkovateľ prepravnej sústavy pravidelne, priebe�ne a �tandardizovaným

spôsobom zrozumiteľným pre u�ívateľa zverejňuje k poskytovaným slu�bám informácie o

technických, zmluvných a dostupných kapacitách na číselnom základe pre v�etky príslu�né body,

vrátane bodov vstupu a výstupu.

4. Príslu�né body prepravnej sústavy, o ktorých sa musia zverejniť informácie, schvaľujú

príslu�né orgány po konzultácii s u�ívateľmi siete.

5. Ak sa prevádzkovateľ prepravnej sústavy domnieva, �e z dôvodov uchovania dôvernosti

informácií nie je oprávnený zverejniť v�etky po�adované údaje, po�iada o povolenie príslu�ného

orgánu obmedziť zverejnenie s ohľadom na príslu�ný bod alebo body.
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Príslu�né orgány udelia alebo odmietnu povolenie jednotlivo pre ka�dý prípad, zohľadňujúc najmä

potrebu re�pektovať oprávnenú obchodnú dôvernosť a cieľ vytvorenia konkurenčného vnútorného

trhu s plynom. Ak je povolenie udelené, dostupná kapacita sa zverejní bez uvedenia číselných

údajov, ktoré by poru�ovali dôvernosť.

Povolenie uvedené v tomto odseku nemo�no udeliť v prípade, kde majú traja alebo viacerí

u�ívatelia siete zmluvnú kapacitu v rovnakom bode.

6. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy v�dy zverejňujú informácie po�adované týmto

nariadením zmysluplným, kvantitatívne jasným a ľahko prístupným spôsobom a nediskriminačne.

Článok 7

Pravidlá vyva�ovania a poplatky za nevyvá�enie

1. Pravidlá vyva�ovania sú vytvorené spravodlivým, nediskriminačným a transparentným

spôsobom a sú zalo�ené na objektívnych kritériách. Pravidlá vyva�ovania odrá�ajú skutočné

potreby systému a zohľadňujú zdroje dostupné pre prevádzkovateľa prepravnej sústavy.

2. V prípade netrhovo zalo�ených systémov vyva�ovania sú úrovne tolerancie vytvorené

spôsobom, ktorý buď odrá�a sezónnosť alebo  má za výsledok úroveň tolerancie vy��iu ako je tá,

ktorá vyplýva zo sezónnosti, a ktorý odrá�a skutočné technické schopnosti prepravnej sústavy.

Úrovne tolerancie odrá�ajú skutočné potreby systému a zohľadňujú zdroje dostupné

prevádzkovateľovi prepravnej sústavy.
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3. Poplatky za nevyvá�enie zhruba odrá�ajú náklady a zároveň poskytujú vhodné stimuly pre

u�ívateľov sietí, aby vyva�ovali svoj vstup a odber plynu. Predchádzajú krí�ovým dotáciám medzi

u�ívateľmi siete a nebránia vstupu nových účastníkov na trh.

Príslu�né orgány alebo prípadne prevádzkovatelia prepravnej sústavy zverejňujú ka�dú metodiku na

výpočet poplatkov za nevyva�ovanie ako aj konečné tarify .

4. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy mô�u ukladať pokuty u�ívateľom siete, ktorých vstup a

odber z prepravnej sústavy nie je vyvá�ený podľa pravidiel vyva�ovania uvedených v odseku 1.

5. Pokuty, ktoré prevy�ujú skutočne vynalo�ené náklady na vyva�ovanie sa zohľadňujú pri

výpočte taríf spôsobom, ktorý nezni�uje záujem o vyva�ovanie a schvaľujú ich príslu�né orgány.

6. S cieľom umo�niť u�ívateľom sietí prijať včasné nápravné opatrenie prevádzkovatelia

prepravnej sústavy poskytujú dostatočné, dobre načasované a spoľahlivé on-line informácie o stave

vyvá�enosti u�ívateľa siete. Úroveň poskytnutých informácií odrá�a úroveň informácií dostupných

pre prevádzkovateľa prepravnej sústavy. Ak je poskytovanie takýchto informácií spoplatnené,

poplatky sú schvaľované príslu�nými orgánmi a zverejňované prevádzkovateľom prepravnej

sústavy.

7. Členské �táty zabezpečujú, aby sa prevádzkovatelia prepravných sústav usilovali zosúladiť

svoje vyva�ovacie re�imy a efektívnosť �truktúr a úrovne poplatkov za vyva�ovanie, aby uľahčili

obchod s plynom.
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Článok 8

Obchodovanie s kapacitnými právami

Ka�dý prevádzkovateľ prepravnej sústavy prijíma vhodné opatrenia, aby umo�nil voľné

obchodovanie s právami na kapacitu a uľahčil takéto obchodovanie. Ka�dý takýto prevádzkovateľ

vytvára zosúladené prepravné zmluvy a postupy na primárnom trhu, aby uľahčil sekundárny

obchod s kapacitou a uznal prenos primárnych kapacitných práv, ak ho u�ívatelia siete oznámili.

Zosúladené prepravné zmluvy a postupy sa oznamujú regulačným orgánom.

Článok 9

Usmernenia

1. Kde je to vhodné, usmernenia poskytujúce minimálny stupeň zosúladenia po�adovaný na

dosiahnutie cieľov tohto nariadenia, bli��ie určujú:

a) podrobnosti o slu�bách prístupu tretích strán, vrátane charakteru, trvania a iných po�iadaviek

týkajúcich sa týchto slu�ieb v súlade s článkom 4;

b) podrobnosti o zásadách, ktorými sa riadia  mechanizmy prideľovania kapacít a o uplatňovaní

postupov riadenia preťa�enia v prípade zmluvného preťa�enia v súlade s článkom 5;

c) podrobnosti o definícii technických informácií potrebných pre u�ívateľov siete, aby získali

účinný prístup do systému a definíciu v�etkých príslu�ných bodov, pre ktoré platia

po�iadavky transparentnosti, vrátane informácií, ktoré sa majú zverejniť o v�etkých

príslu�ných bodoch a časový rozvrh, podľa ktorého sa informácie zverejňujú v súlade s

článkom 6.
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2. Usmernenia k otázkam uvedeným v odseku 1 sú ustanovené v prílohe. Komisia ich mô�e

zmeniť a doplniť; toto sa vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

3. Uplatňovanie a zmeny a doplnenia usmernení prijatých podľa tohto nariadenia odrá�ajú

rozdiely medzi národnými plynárenskými sústavami a preto nevy�adujú jednotné podrobné

podmienky pre prístup tretích strán na úrovni Spoločenstva. Mô�u v�ak stanoviť minimálne

po�iadavky, ktoré sa majú splniť na dosiahnutie nediskriminačných a transparentných podmienok

prístupu do siete potrebných pre vnútorný trh s plynom, ktoré potom mo�no uplatňovať vzhľadom

na rozdiely medzi vnútro�tátnymi plynárenskými sústavami.

Článok 10

Regulačné orgány

Pri vykonávaní svojich povinností podľa tohto nariadenia, regulačné orgány členských �tátov,

zriadené podľa článku 25 smernice 2003/55/ES, zabezpečujú dodr�iavanie tohto nariadenia a

usmernení prijatých podľa článku 9 tohto nariadenia.

Ak je to vhodné, spolupracujú vzájomne a s Komisiou.

Článok 11

Poskytovanie informácií

Členské �táty a regulačné orgány poskytujú Komisii na po�iadanie v�etky informácie potrebné na

účely článku 9.
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Komisia určuje primeranú časovú lehotu, v ktorej sa majú informácie poskytnúť pri zohľadnení

zlo�itosti po�adovanej informácie a jej naliehavosti.

Článok 12

Právo členských �tátov ustanoviť podrobnej�ie opatrenia

Toto nariadenie sa nedotýka práv členských �tátov udr�iavať alebo zaviesť opatrenia, ktoré

obsahujú podrobnej�ie ustanovenia, ako sú stanovené v tomto nariadení a usmerneniach uvedených

v článku 9.

Článok 13

Sankcie

1. Členské �táty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na poru�enia ustanovení

tohto nariadenia a prijmú v�etky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Takéto

sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské �táty oznámia tieto ustanovenia

Komisii najneskôr do 1. júla 2006 a bezodkladne jej oznámia v�etky následné zmeny a doplnenia,

ktoré ich ovplyvňujú.

2. Sankcie podľa odseku 1 nemajú trestnoprávnu povahu.
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Článok 14

Postup Výboru

1. Komisii pomáha Výbor zriadený podľa článku 30 smernice 2003/55/ES.

2. Ak je uvedený odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so

zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 15

Správa Komisie

Komisia sleduje vykonávanie tohto nariadenia. Vo svojej správe podľa článku 31 ods. 3 smernice

2003/55/ES Komisia tie� podáva správu o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tohto

nariadenia. Správa najmä preskúmava, v akom rozsahu bolo nariadenie úspe�né pri zabezpečovaní

nediskriminačných a cenovo efektívnych podmienok prístupu do siete pre plynárenské prepravné

siete za účelom prispieť k výberu pre zákazníka v dobre fungujúcom vnútornom trhu a k dlhodobej

bezpečnosti dodávok. Ak je to potrebné, správa obsahuje vhodné návrhy a/alebo odporúčania.
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Článok 16

Odchýlky a výnimky

Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a) prepravné sústavy zemného plynu umiestnené v členských �tátoch počas uplatňovania

odchýlok udelených podľa článku 28 smernice 2003/55/ES; členské �táty, ktorým boli

udelené odchýlky podľa článku 28 smernice 2003/55/ES a ktoré preto mô�u po�iadať

Komisiu o dočasné odchýlky z uplatňovania tohto nariadenia a� na obdobie dvoch rokov odo

dňa skončenia platnosti odchýlky uvedenej v tomto bode;

b) prepojenia medzi členskými �tátmi a významné zvý�enia kapacity v existujúcich

infra�truktúrach a zmeny takýchto infra�truktúr, ktoré umo�ňujú rozvoj nových zdrojov

dodávky plynu, ako je uvedené v článku 22 ods. 1 a 2 smernice 2003/55/ES, ktoré sú vyňaté z

ustanovení článkov 18, 19, 20 a 25 ods. 2, 3 a 4 uvedenej smernice, pokiaľ sú vyňaté z

ustanovení uvedených v tomto pododseku;

c) prepravné sústavy zemného plynu, ktorým boli udelené odchýlky podľa článku 27 smernice

2003/55/ES.
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Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po  jeho uverejnení v Úradnom

vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2006 s výnimkou druhej vety článku 9 ods. 2, ktorá sa uplatňuje od 1.

januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo v�etkých členských �tátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

____________________
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PRÍLOHA

USMERNENIA O

1. SLU�BÁCH PRÍSTUPU TRETÍCH STRÁN

2. ZÁSADÁCH, KTORÝMI SA RIADIA MECHANIZMY PRIDEĽOVANIA KAPACÍT

A POSTUPY RIADENIA PREŤA�ENIA A ICH UPLATŇOVANIE V PRÍPADE

ZMLUVNÉHO PREŤA�ENIA, A

3. DEFINÍCIÁCH TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH PRE

U�ÍVATEĽOV SIETE, ABY ZÍSKALI ÚČINNÝ PRÍSTUP DO SYSTÉMU,

DEFINÍCIÁCH V�ETKÝCH PRÍSLU�NÝCH BODOV, PRE KTORÉ PLATIA

PO�IADAVKY TRANSPARENTNOSTI A INFORMÁCIÁCH, KTORÉ SA MAJÚ

ZVEREJNIŤ O V�ETKÝCH PRÍSLU�NÝCH BODOCH A ČASOVOM ROZVRHU,

PODĽA KTORÉHO SA INFORMÁCIE ZVEREJŇUJÚ

1. SLU�BY PRÍSTUPU TRETÍCH STRÁN

1) Prevádzkovatelia prepravných sústav ponúkajú pevné a preru�iteľné slu�by na obdobie aspoň

jedného dňa.

2) Zosúladené prepravné zmluvy a spoločné kódexy siete sa vytvárajú spôsobom, ktorý uľahčuje

obchodovanie a opätovné vyu�ívanie kapacity zmluvne pridelenej u�ívateľom siete bez toho,

aby sa bránilo uvoľňovaniu kapacity.
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3) Prevádzkovatelia prepravných sústav vytvárajú kódexy siete a zosúladené zmluvy po riadnej

konzultácii s u�ívateľmi siete.

4) Prevádzkovatelia prepravných sústav vykonávajú �tandardizované nominačné a renominačné

postupy po dohode s Európskym zdru�ením pre racionalizáciu výmeny energie - plyn

(EASEE-gas). Vytvárajú informačné systémy a prostriedky elektronickej komunikácie na

poskytnutie príslu�ných údajov u�ívateľom siete a na zjednodu�enie transakcií, ako sú

nominácie, uzatváranie zmlúv na kapacitu a prenos kapacitných práv medzi u�ívateľmi siete.

5) Prevádzkovatelia prepravných sústav zosúlaďujú postupy formálneho podávania �iadostí a

lehôt na vyjadrenie podľa najlep�ej priemyselnej praxe s cieľom minimalizovať lehoty na

vyjadrenie. Poskytujú on-line elektronické systémy rezervácie a potvrdzovania kapacít,

postupy nominácie a renominácie najneskôr do 1. júla 2006, ak sa takéto postupy dohodli v

rámci EASEE-gas.

6) Prevádzkovatelia prepravných sústav nespoplatňujú samostatne u�ívateľom siete �iadosti o

informácie a transakcie spojené s ich prepravnými zmluvami a ktoré sú vykonané podľa

�tandardných pravidiel a postupov.

7) �iadosti o informácie, ktoré vy�adujú mimoriadne alebo nadmerné výdavky, akými sú

realizačné �túdie, mo�no spoplatňovať oddelene, za predpokladu, �e poplatky je mo�né riadne

odôvodniť.



11652/2/04 REV 2 BB/gj 3
PRÍLOHA DG C II SK

8) Prevádzkovatelia prepravných sústav spolupracujú s inými prevádzkovateľmi prepravných

sústav pri koordinovaní údr�by svojich príslu�ných sietí, aby minimalizovali akékoľvek

preru�enie prepravných slu�ieb u�ívateľom siete a prevádzkovateľom prepravných sústav v

iných oblastiach, a aby zabezpečili rovnaké výhody týkajúce sa bezpečnosti dodávok, vrátane

tranzitu.

9) Prevádzkovatelia prepravných sústav zverejnia aspoň raz ročne, vo vopred určenom termíne,

v�etky plánované obdobia údr�by, ktoré mô�u ovplyvniť právo u�ívateľov siete vyplývajúce z

prepravných zmlúv a zodpovedajúce prevádzkové informácie s primeraným časovým

predstihom. To zahŕňa okam�ité a nediskriminačné zverejnenie akýchkoľvek zmien v

plánovaných obdobiach údr�by a oznámenie neplánovanej údr�by, čo najskôr potom, ako je

informácia dostupná pre prevádzkovateľa prepravnej sústavy. Počas doby údr�by

prevádzkovatelia prepravnej sústavy pravidelne zverejňujú aktualizované informácie o

podrobnostiach a očakávanej dĺ�ke trvania a účinku údr�by.

10) Prevádzkovatelia prepravných sústav vedú a na po�iadanie sprístupňujú príslu�nému orgánu

denník skutočnej údr�by a preru�enia toku, ktoré sa vyskytli. Na po�iadanie sa informácie

sprístupnia aj tým, ktorí sú ovplyvnení preru�eniami.

2. ZÁSADY, KTORÝMI SA RIADIA MECHANIZMY PRIDEĽOVANIA KAPACÍT A

POSTUPY RIADENIA PREŤA�ENIA A ICH UPLATŇOVANIE V PRÍPADE

ZMLUVNÉHO PREŤA�ENIA
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2.1. ZÁSADY MECHANIZMOV PRIDEĽOVANIA KAPACÍT A POSTUPY RIADENIA

PREŤA�ENIA

1) Mechanizmus prideľovania kapacít a postupy riadenia preťa�enia umo�ňujú rozvoj

hospodárskej súťa�e a pru�né obchodovanie s kapacitami a sú v súlade s trhovými

mechanizmami, vrátane spotových trhov a obchodných hubov. Sú flexibilné a schopné

prispôsobiť sa vyvíjajúcej sa situácii na trhu.

2) Tieto mechanizmy a postupy zohľadňujú integritu príslu�nej sústavy ako aj bezpečnosť

dodávok.

3) Tieto mechanizmy a postupy nebránia vstupu nových účastníkov na trh, ani nevytvárajú

neprimerané preká�ky pre vstup na trh. Nezabraňujú účastníkom trhu, vrátane nových

účastníkov trhu a spoločnostiam s malým podielom na trhu, efektívne sa zúčastňovať na

hospodárskej súťa�i.

4) Tieto mechanizmy a postupy poskytujú vhodné ekonomické signály na účinné a maximálne

vyu�ívanie technickej kapacity a umo�ňujú investície do novej infra�truktúry.

5) U�ívateľom siete sa poskytuje poradenstvo o type okolností, ktoré by mohli ovplyvniť

dostupnosť zmluvnej kapacity. Informácie o preru�ení by mali odrá�ať úroveň informácií

dostupných prevádzkovateľovi prepravnej sústavy.

6) Ak by vznikli ťa�kostí pri plnení záväzkov zmluvnej dodávky, ktoré by vznikli z dôvodov

integrity sústavy, prevádzkovatelia prepravných sústav by mali upovedomiť u�ívateľov siete a

usilovať sa bezodkladne o nediskriminačné rie�enie.



11652/2/04 REV 2 BB/gj 5
PRÍLOHA DG C II SK

Prevádzkovatelia prepravných sústav konzultujú s u�ívateľmi sietí postupy e�te pred ich

vykonávaním a dohodnú ich s regulačným orgánom.

2.2. POSTUPY RIADENIA PREŤA�ENIA V PRÍPADE ZMLUVNÉHO PREŤA�ENIA

(1) Ak zmluvná kapacita zostáva nevyu�itá, prevádzkovatelia prepravných sústav sprístupnia túto

kapacitu na primárnom trhu ako preru�iteľnú prostredníctvom zmlúv s rôznou dĺ�kou

platnosti, pokiaľ túto kapacitu neponúka príslu�ný u�ívateľ siete  na sekundárnom trhu za

primeranú cenu.

(2) Príjmy z uvoľnenej preru�iteľnej kapacity sa rozdeľujú podľa pravidiel ustanovených alebo

schválených príslu�ným regulačným orgánom. Tieto pravidlá musia byť v súlade s

po�iadavkou efektívneho a účinného vyu�ívania sústavy.

(3) Príslu�né regulačné orgány mô�u určiť primeranú cenu za uvoľnenú preru�iteľnú kapacitu ,

po zohľadnení preva�ujúcich �pecifických okolností.

(4) Ak je to vhodné, prevádzkovatelia prepravnej sústavy vyvíjajú primerané úsilie, aby ponúkli

na trhu aspoň časti nevyu�itej kapacity ako pevnú kapacitu.

3. DEFINÍCIE TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH PRE U�ÍVATEĽOV SIETE,

ABY ZÍSKALI EFEKTÍVNY PRÍSTUP DO SÚSTAVY, DEFINÍCIE V�ETKÝCH

PRÍSLU�NÝCH BODOV, PRE KTORÉ PLATIA PO�IADAVKY TRANSPARENTNOSTI

A INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ ZVEREJNIŤ O V�ETKÝCH PRÍSLU�NÝCH

BODOCH A ČASOVÝ ROZVRH, PODĽA KTORÉHO SA INFORMÁCIE ZVEREJŇUJÚ
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3.1 DEFINÍCIE TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH PRE U�ÍVATEĽOV SIETE,

ABY ZÍSKALI EFEKTÍVNY PRÍSTUP DO SÚSTAVY

Prevádzkovatelia prepravnej sústavy zverejňujú aspoň tieto informácie o svojich sústavách a

slu�bách:

a) podrobný a komplexný opis rozličných slu�ieb, ktoré ponúkajú a poplatky za tieto slu�by;

b) rôzne typy prepravných zmlúv dostupných pre tieto slu�by a podľa vhodnosti, aj kódex siete

a/alebo �tandardné podmienky, v ktorých sú uvedené práva a povinnosti v�etkých u�ívateľov

siete, vrátane harmonizovaných prepravných zmlúv a iných súvisiacich dokumentov;

c) zosúladené postupy, ktoré sa uplatňujú pri pou�ívaní prepravnej sústavy, vrátane vymedzenia

kľúčových pojmov;

d) ustanovenia o prideľovaní kapacít, riadenia preťa�enia a postupy proti hromadeniu prepravnej

kapacity a na opätovné vyu�itie;

e) pravidlá uplatniteľné na obchod s kapacitou na sekundárnom trhu vo vzťahu k

prevádzkovateľovi prepravnej sústavy;

f)  ak je to uplatniteľné, úrovne flexibility a tolerancie zahrnuté do prepravných a iných slu�ieb

bez zvlá�tnych poplatkov ako aj akúkoľvek flexibilitu ponúkanú navy�e a zodpovedajúce

poplatky;
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g) podrobný opis plynárenskej sústavy prevádzkovateľa prepravnej sústavy s uvedením v�etkých

príslu�ných bodov, ktoré prepájajú jeho sústavu s inými prevádzkovateľmi prepravných

sústav a/alebo plynárenskou infra�truktúrou, akou je skvapalnený zemný plyn a

infra�truktúrou potrebnou na poskytovanie podporných slu�ieb, ako sú vymedzené v článku 2

ods. 14 smernice 2003/55/ES;

h) informácie o kvalite plynu a o tlakových po�iadavkách;

i) pravidlá vzťahujúce sa na pripojenie do sústavy prevádzkovanej prevádzkovateľom

prepravnej sústavy;

j) iné včasné informácie o navrhovaných alebo skutočných zmenách slu�ieb alebo podmienok,

vrátane polo�iek uvedených pod písmenami a) a� i).

3.2 DEFINÍCIA V�ETKÝCH PRÍSLU�NÝCH BODOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ

PO�IADAVKY TRANSPARENTNOSTI

Príslu�né body zahŕňajú aspoň:

a) v�etky body vstupu do siete prevádzkovanej prevádzkovateľom prepravnej sústavy;

b) najdôle�itej�ie výstupné body a výstupné zóny, pokrývajúce aspoň 50 % celkovej výstupnej

kapacity siete daného prevádzkovateľa prepravnej sústavy, vrátane v�etkých výstupných

bodov alebo výstupných zón pokrývajúcich viac ako 2 % celkovej výstupnej kapacity siete;

c) v�etky body spájajúce rozličné siete prevádzkovateľov prepravných sústav;
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d) v�etky body spájajúce sieť prevádzkovateľa prepravnej sústavy s distribučným skladom

skvapalneného zemného plynu;

e) v�etky podstatné body v sieti daného prevádzkovateľa prepravnej sústavy, vrátane bodov

spájajúcich s plynárenským  oobbcchhooddnnýýmm  hhuubboomm. Za podstatné sa pova�ujú v�etky body, na

ktorých sa na základe skúsenosti pravdepodobne vyskytne fyzické preťa�enie.

f) V�etky body spájajúce sieť daného prevádzkovateľa prepravnej sústavy s infra�truktúrou

potrebnou na poskytovanie podporných slu�ieb, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 14

smernice 2003/55/ES.

3.3 INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ ZVEREJNIŤ VO V�ETKÝCH PRÍSLU�NÝCH

BODOCH A ČASOVÝ ROZVRH, PODĽA KTORÉHO BY SA INFORMÁCIE MALI

ZVEREJNIŤ

1) Vo v�etkých príslu�ných bodoch prevádzkovatelia prepravných sústav zverejňujú na internete

tieto informácie o stave kapacity rozdelené na denné obdobia pravidelne, priebe�ne a

spôsobom zrozumiteľným pre u�ívateľa:

a) maximálna technická kapacita pre tok v oboch smeroch,

b) celková zmluvná a preru�iteľná kapacita,

c) dostupná kapacita.
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2) Prevádzkovatelia prepravných sústav zverejňujú pre v�etky príslu�né body dostupné kapacity

na obdobie aspoň 18 mesiacov vopred a aktualizujú tieto informácie aspoň ka�dý mesiac

alebo častej�ie, ak sú k dispozícii nové informácie.

3) Prevádzkovatelia prepravných sústav zverejňujú denné aktualizácie dostupnosti krátkodobých

slu�ieb (deň vopred a tý�deň vopred) okrem iného na základe nominácií, preva�ujúcich

zmluvných záväzkov a pravidelných dlhodobých predpovedí o dostupných ročných

kapacitách pre v�etky príslu�né body a� na dobu 10 rokov.

4) Prevádzkovatelia prepravných sústav priebe�ne zverejňujú historické mesačné maximá a

minimá podielu vyu�ívania kapacity a priemerné ročné prietoky vo v�etkých príslu�ných

bodoch za uplynulé tri roky.

5) Prevádzkovatelia prepravných sústav vedú denné záznamy o skutočných najmenej

trojmesačných agregovaných prietokoch.

6) Prevádzkovatelia prepravných sústav vedú efektívne záznamy o v�etkých kapacitných

zmluvách a o v�etkých príslu�ných informáciách vzťahujúcich sa na výpočet a poskytovanie

prístupu k dostupným kapacitám, ku ktorým majú príslu�né národné orgány prístup pri plnení

svojich povinností.

7) Prevádzkovatelia prepravných sústav poskytujú u�ívateľsky pohodlné nástroje na vypočítanie

taríf za dostupné slu�by a na on-line overenie dostupnej kapacity.

8) Ak prevádzkovatelia prepravných sústav nemô�u zverejniť informácie v súlade s odsekmi 1, 3

a 7, poradia sa so svojimi príslu�nými vnútro�tátnymi orgánmi a vytvoria čo najskôr, ale

najneskôr do 31. decembra 2006, akčný plán na vykonávanie.
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I. ÚVOD

1. Komisia 12. decembra 2003 predstavila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a

Rady o podmienkach prístupu do prepravných plynárenských sietí1, ktoré sa zakladá na

článku 95 zmluvy o ES.

2. Hospodársky a sociálny výbor zaujal svoje stanovisko2 2. júna 2004.

3. Európsky parlament prijal svoje stanovisko3 na prvom čítaní 20. apríla 2004, schválil 41

zmien a doplnení.  Komisia nepredlo�í zmenený návrh.

4. Dňa 12. novembra 2004 Rada prijala svoju spoločnú pozíciu v súlade s článkom 251

zmluvy.

II. CIEĽ NÁVRHU

Návrh má za cieľ doplniť smernicu o vnútornom trhu s plynom (2003/55/ES) prijatú minulý

rok ustanovením spravodlivých a podrobných pravidiel pre prístup tretích strán do

prepravných plynárenských sietí členských �tátov, pri zohľadnení �pecifík národných a

regionálnych trhov.  Mo�no ho vnímať ako paralelu k nariadeniu (ES) 1228/2003 o

podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie, prijatého ako

súčasť balíka vnútorného trhu. Návrh stavia sa sade usmernení odsúhlasených na

dobrovoľnom základe Európskym fórom regulátorov plynu (Madridské fórum), ktoré

prostredníctvom navrhovaného nariadenia nadobudnú záväzný charakter.

                                                
1 Ú.v. EÚ C .., ............, s. ...
2 Ú.v. EÚ C .., ..........., s. ...
3 Ú.v. EÚ C ..., .........., s. ...
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III. ANALÝZA SPOLOČNEJ POZÍCIE

1. V�eobecné poznámky

a) Čo sa týka 41 zmien a doplnení Európskeho parlamentu Rada súhlasí s Komisiou

a

− prijíma týchto 22 zmien a doplnení:
− úplne (niekedy po preformulovaní): 7, 12, 15, 18-21, 23, 26, 32, 34 a

39-41;
− čiastočne: 1, 4, 25;
− zásadne: 3, 13, 29, 36 a 38, a

− odmieta týchto18 zmien a doplnení: 2, 5, 8-11, 14, 16-17, 22, 24, 27, 30-31,
35, 37, 42 a 43, z vecných a/alebo formálnych dôvodov.

Rada tie� implicitne prijala zmenu a doplnenie 33.

b) Čo sa týka návrhu Komisie, Rada urobila určité ďal�ie zmeny (v obsahu a/alebo

forme), ktoré sú uvedené ni��ie.

V�etky zmeny, ktoré Rada urobila v návrhu Komisie, Komisia prijala.

2. Konkrétne poznámky

a) Hlavné zmeny, ktoré Rada urobila v návrhu nariadenia sa týkajú

usmernení, uvedených v článku 9, ktorých rozsah Rada obmedzila; najmä

odstránila z návrhu Komisie mo�nosť Komisie prijímať nové usmernenia

prostredníctvom postupu výboru, čo ponechalo Komisii kompetenciu meniť a

dopĺňať usmernenia ustanovené v prílohe návrhu nariadenia;  tieto usmernenia sa

týkajú slu�ieb prístupu tretích strán, zásad mechanizmov prideľovania kapacít a

postupov riadenia preplnenia a po�iadaviek transparentnosti. Rada tie� doplnila do

článku 9 ďal�í odsek, kde jasne vyjadrila, �e rozdiely medzi vnútro�tátnymi

plynárenskými sústavami by sa mali odrá�ať v usmerneniach a ich uplatňovaní a

budúcich zmenách a doplneniach.

Okrem toho Rada doplnila nový článok (článok 16), ktorý potvrdzuje, �e príslu�né

odchýlky a výnimky udelené podľa smernice 2003/55/ES sa vzťahujú aj na toto

nariadenie.
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Rada tie� odlo�ila dátum uplatňovania nariadenia z 1. júla 2005 na prvý júl 2006,

s výnimkou článku 9 ods. 2, pre ktorý je dátum uplatňovania stanovený na 1.

január 2007 (Článok 17).

b) Ďal�ie zmeny sa týkajú najmä

•  Článok 2 ods. 1 bod 1: Rada mierne zmenila definíciu prepravy, aby vyjasnila,
na aké plynovody sa definícia vzťahuje; túto zmenu sprevádza doplnenie
odôvodnenia 5;

•  Článok 2 ods. 1 bod 4 a 18: Rada zaviedla dve nové definície (�nevyu�itá
kapacita� a �pevné slu�by�);

•  Článok 2 ods. 1 bod 23 a 24: Rada zru�ila definície nových účastníkov na trhu
a malých hráčov, po úvahe, �e nariadenie by sa malo uplatňovať na v�etkých
účastníkov rovnakým spôsobom;

•  Článok 3 ods. 1, kde Rada doplnila nový druhý pododsek, aby zaistila, �e
vyu�itie aukcií je mo�ným prostriedkom na určenie taríf;  to sprevádza
doplnenie odôvodnenia 8;

•  Článok 5 ods. 4 a článok 7 ods. 6: Rada preformulovala tieto ustanovenia za
účelom ich vyjasnenia;

•  Článok 6 ods. 4: druhá veta tohto odseku bola zmenená s cieľom ustanoviť jej
presnej�í rozsah a bola prenesená do prílohy (bod 3.2 b)), najmä kvôli jej
podrobnosti;

•  Článok 11 ods. 2 a� 5: Rada zru�ila tieto odseky a následne aj odsek 1 článku
13;

•  Doplnilo sa mno�stvo odkazov na smernicu 2003/55/ES za účelom vyjasnenia
(čl. 1 ods. 2 (nový); čl. 3 ods. 1 a 2; čl. 4 ods. 1; čl. 10; čl. 14; čl. 15 (pozri
zmenu a doplnenie 36));

•  Rada okrem u� spomenutých odôvodnení doplnila aj niekoľko nových
odôvodnení, najmä aby sa zohľadnili zmeny v článkoch (odôvodnenia 4, 7,
10, 16 a 19 zodpovedajú zmene a doplneniu 3).

IV. ZÁVERY

Rada verí, �e spoločná pozícia vo veľkej miere spĺňa podstatu väč�iny po�iadaviek

vyjadrených Európskym parlamentom a �e to prispeje k dosiahnutiu a riadnemu fungovaniu

vnútorného trhu s plynom.

_____________________
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to : Permanent Representatives Committee
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Subject : Regulation of the European Parliament and of the Council on conditions for

access to the gas transmission networks
- Adoption of a Common Position of the Council
- Adoption of the Council's reasons
= use of the written procedure

1. On 27 October, the Permanent Representatives Committee has recommended that the

common position set out in document 11652/04 ENER 190 CODEC 934 + COR 1 (de) +

COR 2 (en) + REV 1 (pt) as revised by the legal linguists as well as the statement of the

Council’s reasons (doc. 11652/04 ENER 190 CODEC 934 ADD1 + COR1) are adopted by

Council as an A-item and that the declaration in the Annex to this document is entered in the

Council minutes.

2. In view of the fact that there is no Council which could adopt those points in time before the

plenary session of the European Parliament of 15 November, Coreper is asked to agree to the

use of the written procedure to that effect.

_____________
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ANNEX

Declaration from the Commission:

Re: Regulation of the European Parliament and of the Council on conditions for access to

the gas transmission networks

"Storage and access to storage facilities do not fall under the scope of this Regulation.

Storage and access to storage facilities will therefore not be addressed in Guidelines laid down in

Article 9(1) of this Regulation or as amended under Article 9(2) of this Regulation."

_____________
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OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES 
 
o 

spoločnom stanovisku Rady k prijatiu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 
o podmienkach pre vstup do sietí pre prepravu plynu 

1- KONTEXT 

Dátum podania návrhu EP a Rade 
(dokument KOM(2003) 741 v konečnom znení– C5–
0644/2004 - 2003/0302(COD)): 

 
12. decembra 2003 

Dátum vydania stanoviska Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru: 

2. júna 2004 

Dátum vydania stanoviska Európskeho parlamentu, prvé 
čítanie: 

20. apríla 2004 

Dátum podania zmeneného a doplneného návrhu: Žiaden zmenený či doplnený 
návrh nebol podaný kvôli 
politickej naliehavosti. Všetky 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu prijaté Komisiou boli 
prijaté Radou. 

Dátum politickej dohody v Rade: 10. júna 2004 

Dátum prijatia spoločnej pozície Radou  12. November 2004 

Príloha Vyhlásenie Komisie 

2- CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Tento návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady predstavuje doplňujúce opatrenie 
k smernici 2003/55/ES, ktorá sa týka spoločných pravidiel na vnútornom trhu pre zemný plyn 
a ktorou sa ruší smernica 98/30/ES. Zameriava sa na určenie najnižšieho počtu požiadaviek 
pre podmienky vstupu do sietí pre prepravu plynu.  

Skúsenosti, medzi iným získané na Európskom fóre o predpisoch plynárenského sektoru v 
Madride, ukázali, že otvárajúci sa kvalitatívny trh je rovnako dôležitý ako kvantitatívny. Kým 
smernica 2003/55/ES naplno otvorí trh nie neskôr ako v júli 2007, prístupové podmienky pre 
tretie strany do siete členských štátov sú ešte ďaleko od toho poskytovania realizačného 
priestoru. Oboje smernica 2003/55/ES a navrhované nariadenia uznávajú kľúčový význam 
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vstupu tretích strán ako základného nástroja na otvorenie trhu a zavedenie hospodárskej 
súťaže. Avšak, kým smernica len definuje ciele, nariadenie sa zameriava na určité minimálne 
požiadavky, ktoré musia byť dodržané v súlade s dôležitými bodmi smernice, t.j. 
prístupovými podmienkami do prepravnej siete.  

3- PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

S výnimkou bodov stanovených v 4.4., spoločná pozícia je plne v súlade s návrhom Komisie, 
pokiaľ ide o jeho obsah. Niekoľko iných zmien prednesených Radou a Európskym 
parlamentom ujasňuje ustanovenia nariadenia, pokiaľ ide o zachovanie súladu so smernicou 
2003/55/ES alebo ich dopĺňa. 

Členské štáty nielenže uznali potrebu nariadenia ako takého ale aj skutočnosť, že jeho rozsah 
musí ísť nad rámec otázok, ktoré sa týkajú len susediacich krajín, aby sa vyhlo narušeniu 
hospodárskej súťaže a diskriminácii.  

4- PODROBNÉ PRIPOMIENKY KOMISIE 

4.1 Zmeny a doplnenia prijaté Komisiou a zahrnuté úplne alebo sčasti do spoločnej pozície 

Zmeny a doplnenia 1: Zmeny a doplnenia sú prijateľné do tej miery, pokiaľ zdôrazňujú 
potrebu zaoberať sa prekážkami v obchodovaní. 

Zmeny a doplnenia 3: Zmeny a doplnenia zdôrazňujú potrebu konzultácií a spolupráce medzi 
Komisiou a príslušnými priemyselnými odvetviami, s ktorými Komisia bude súhlasiť.  

Zmeny a doplnenia 4: Prijateľná časť zmien a doplnení poskytuje upresnenie. 

Zmeny a doplnenia 7: Navrhovaná definícia „užívateľov siete” poskytuje upresnenie 
a zjednodušenie bez toho, aby obmedzovala rozsah definície tak, ako bola navrhnutá 
Komisiou. 

Zmeny a doplnenia 12: Zmeny a doplnenia prinášajú text v súlade s príslušnými 
ustanoveniami smernice 2003/55/ES. Berie do úvahy aj skutočnosť, že v niektorých 
členských štátoch existuje určitý stupeň hospodárskej súťaže medzi jednotlivým prepravnými 
potrubnými systémami. Na záver zmeny a doplnenia uznávajú potrebu zostaviť sadzobníky, 
tiež s ohľadom umožnenia investícií do infraštruktúry ako aj investícií zameraných na tok 
plynu, ktorý nie je zaťažený problémami kvality alebo inými problémami interoperability. 

Zmeny a doplnenia 13: Zbližovanie tarifných štruktúr a vyrovnávacie mechanizmy by 
pomohli a zlepšili podmienky pre obchod so zemným plynom.  

Zmeny a doplnenia 15: Táto záležitosť by sa mohla ponechať na trh, nakoľko by bolo 
v záujme operátora prepravného systému uviesť na trh takú kapacitu, aká je len možná. 

Zmeny a doplnenia 18: Zmeny a doplnenia sa zaoberajú dôležitým aspektom, o ktorom sa 
diskutovalo počas fóra v Madride. Ochránilo by to operátorov prepravných systémov pred 
rizikom spojeným s ekonomicky neefektívnym sa správaním užívateľov siete alebo 
nespoľahlivých užívateľov siete. 
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Zmeny a doplnenia 19, 26 a 32: Zmeny a doplnenia poskytujú upresnenie. 

Zmeny a doplnenia 20 a 39: Zmeny a doplnenia sú založené na dobrovoľných Usmerneniach 
pre riadne postupy vstupu tretích strán dohodnutých v Madride a vytvárajú tú správnu 
rovnováhu medzi požiadavkami konkurencieschopnosti trhu a zárukou zásobovania. 

Zmeny a doplnenia 21: Je dôležité definovať časový rozsah, v rámci ktorého by mala byť 
nevyužitá kapacita ponúknutá na prerušovanej báze. Inak by užívatelia siete nemohli mať 
úžitok z tejto služby, ak by bol časový náskok príliš tesný na to, aby mohli reagovať. 

Zmeny a doplnenia 23: Zverejnenie tarifných odchýlok a základnej metodiky, rovnako ako 
informácie o štruktúre sadzobníkov, sú jasnou požiadavkou transparentnosti a nevyhnutnosti 
na to, aby sa umožnila hospodárska súťaž a zabránilo sa nespravodlivým a nenáležitým 
tarifám.  

Zmeny a doplnenia 25 stredná časť: Odsúhlasenie príslušných bodov prepravných systémov, 
o ktorých musia informácie byť zverejnené po konzultáciách s užívateľmi siete, by zaistilo, že 
informácie o týchto bodoch, ktoré sú pre trh najdôležitejšie, budú aj zverejnené. 

Zmeny a doplnenia 28: Zmeny a doplnenia sú v súlade s madridskými usmerneniami. Boli 
prebraté po obsahovej stránke, hoci štylizácia bola pozmenená Radou, za účelom právnej 
zrozumiteľnosti a textovej jednotnosti. 

Zmeny a doplnenia 29: Harmonizované vyrovnávacie režimy sú dôležité na to, aby umožnili 
tok plynu bez prekážok a rozvoj okamžitých trhov.  

Zmeny a doplnenia 34: Zmeny a doplnenia predstavujú užitočné doplnenie a odzrkadľujú 
príslušné ustanovenia nariadenia (ES) 1228/2003. 

Zmeny a doplnenia 36: Zmeny a doplnenia prispievajú k zvýšenej efektívnosti práce Komisie 
a zefektívňujú povinnosti Komisie pri podávaní správ. 

Zmeny a doplnenia 38: Zaangažovanosť užívateľov siete pri rozvoji štandardizovaných zmlúv 
a kódov siete zvýši ich praktickú hodnotu a uplatniteľnosť. 

Zmeny a doplnenia 40 a 41: Zmeny a doplnenia sú založené na dobrovoľných usmerneniach 
dohodnutých v Madride. Užívatelia siete sa musia dozvedieť, ako je ovplyvnená dostupnosť 
dohodnutej zmluvnej kapacity na to, aby mohli prijať nevyhnutné opatrenia, aby vyhoveli 
potrebám ich zákazníkov za prevládajúcich okolností. Stupeň transparentnosti by mal byť 
v tomto prípade, čo najvyšší. 

4.2 Zmeny a doplnenia prijaté Komisiou a nezahrnuté do spoločnej pozície  

Žiadne. 

4.3 Zmeny a doplnenia odmietnuté Komisiou a nezahrnuté do spoločnej pozície 

Zmeny a doplnenia 1 a 4: Tie časti zmien a doplnení, ktoré naznačujú možné obmedzenia 
pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti nariadenia pre cezhraničný obchod, Komisia nemôže prijať. 
Akékoľvek obmedzenie pôsobnosti rozsahu nariadenia na cez hraničný obchod by 
znemožnilo dosiahnutie základných cieľov nariadenia. Obmedzenie rozsahu nariadenia na cez 
hraničný obchod by nedovolilo nariadeniu zabezpečiť potrebný stupeň poľa realizovateľnosti, 
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pokiaľ ide o podmienky vstupu, najmä u členských štátov, ktoré majú viac ako jedného 
operátora prepravných systémov. Otázky, ktorými sa nariadenie zaoberalo, sú relevantné 
všeobecne pre plynové siete a netýkajú sa len vzájomných prepojení. Obmedzenie rozsahu 
pôsobnosti nariadenia na cezhraničný obchod by spôsobilo, že navrhované nariadenie by bolo 
takmer zbytočné. 

Zmeny a doplnenia 2, 5 a 6, prvá časť: Zmeny a doplnenia vytvárajú dojem, že len preprava 
cez hranice by viedla k zvýšeniu hospodárskej súťaže v rámci celej EÚ, zatiaľ čo toto by 
možné dosiahnuť zvýšeným počtom účastníkov na trhu, ktorí sú schopní dodávať plyn po 
celej EÚ (t.j. vo vnútri členských štátov a medzi členskými štátmi). (Pozri tiež pripomienky 
k zmenám a doplneniam 1 a 4). 

Zmeny a doplnenia, druhá časť: Zmeny a doplnenia obmedzujú rozsah pôsobnosti nariadenia 
na operátorov prepravných systémov tak, ako je to definované smernicou 2003/55/ES. Je 
pravdepodobné, že toto by vylúčilo oblastné prepravné systémy, a tak neposkytlo rovnaké 
podmienky pre vstup do prepravných sietí. 

Zmeny a doplnenia 8: Zmeny a doplnenia jasne nerozlišujú medzi pojmami primárnych 
a sekundárnych trhov, ktoré sú zakotvené v nariadení. Vznikol by tu priestor pre 
nedorozumenia, pokiaľ ide o článok 8 o „Obchodných právach pre kapacitu“, čo znamená 
sekundárne trhy. 

Zmeny a doplnenia 9 a 10: Pojmy definované týmito zmenami a doplneniami sa neobjavujú 
v texte, a preto žiadne definície nie sú potrebné. 

Zmeny a doplnenia 11: Definícia „relevantných bodov“ by sa mala objaviť v usmerneniach 
priložených k nariadeniu, aby sa umožnilo flexibilné a rýchle prispôsobovanie vývoju na trhu. 
Skladovacie zariadenia boli zámerne vynechané z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
nakoľko ich špecifické črty a regulačné požiadavky by si zaslúžili svoju vlastnú metodiku.  

Zmeny a doplnenia 14: Zmeny a doplnenia by bolo obtiažne alebo nemožné uplatniť v praxi 
kvôli príliš všeobecnej štylizácii. 

Zmeny a doplnenia 16: Témy, ktorými sa zaoberajú tieto zmeny a doplnenia sú mimo rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia.  

Zmeny a doplnenia 17: Zmeny a doplnenia sa zameriavajú na povinnosť pre držiteľov 
kapacity ponúknuť nepoužitú kapacitu na sekundárny trh. Komisia síce súhlasí s cieľmi 
a zámermi týchto zmien a doplnení, je však toho názoru, že existujúce zmluvne dohodnuté 
ekonomické stimuly sú najsľubnejšie. Pokiaľ ide o nové zmluvy, týmto sa zaoberá článok 5 
odsek 2. 

Zmeny a doplnenia 22: Zmeny a doplnenia by zaviedli značný stupeň možnosti voľnej úvahy 
pokiaľ ide o to, čo sa považuje za „dlhotrvajúce a závažné, zmluvne dohodnuté preplnenie“. 
Navyše zmeny a doplnenia by oslabili príslušné ustanovenia textu Komisie. Je nutné 
zdôrazniť, že zatiaľ čo k existujúcim zmluvám sa – z právnych dôvodov – musí pristupovať 
inak, je veľmi dôležité, aby nové zmluvy zobrali do úvahy skutočnosť, že hromadiaca sa 
kapacita nie je prijateľná na konkurenčnom trhu a musia sa uplatniť princípy: buď ju použiť 
alebo stratiť. 
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Zmeny a doplnenia 24: Zmeny a doplnenia nedopĺňajú žiaden nový prvok. Definícia 
príslušných bodov je zahrnutá v článku 6 odsek 3 a v prílohe. 

Zmeny a doplnenia 25 prvá a záverečná časť: Bodmi určenými na zverejnenie by sa mal 
zaoberať článok 6 odsek 3, a to len kvôli zrozumiteľnosti. Kvôli vysokému počtu výstupných 
bodov v niektorých prepravných systémoch, je dôležité vyznačiť aspoň percento kapacity 
výstupných bodov, ktoré musia byť zverejnené. Táto požiadavka je splnená v prílohe. 

Zmeny a doplnenia 27: Kvôli veľkým rozdielom medzi európskymi prepravnými systémami, 
zmeny a doplnenia sa zdajú byť predčasné. Veľkosť systému, dostupnosť skladovacích 
zariadení a iné nástroje flexibility pre operátorov prepravných systémov, môžu predurčiť ich 
možnosti pokiaľ ide o vyrovnávacie služby. Navyše odvolanie sa na trhovo založené 
vyrovnávacie systémy je príliš nejasné, nakoľko existujú rôzne trhovo založené systémy na 
trhu EÚ s plynom. 

Zmeny a doplnenia 30: Zmeny a doplnenia môžu dať nesprávne signály, obmedziť kroky, 
ktoré sa majú podniknúť ku konzultáciám a zamedzili by zaangažovanosti regulačných 
orgánov, ktoré sa považujú za nevyhnutné na zabezpečenie nediskriminačných 
a transparentných zmluvných postupov. 

Zmeny a doplnenia 31: Zmeny a doplnenia by neumožnili riadny konzultačný proces 
s priemyselnými odvetviami, ktoré majú podľa Komisie najväčší význam. 

Zmeny a doplnenia 35: Zatiaľ čo Komisia opakovane uviedla svoje zámery zachovať úzko 
prepojený konzultačný proces s priemyselnými odvetviami a plynárenskými spotrebiteľmi, 
z inštitucionálnej stránky by nebolo správne zaviazať výbor, ktorý bol vytvorený podľa 
pravidiel komitológie, ku akýmkoľvek konzultáciám. 

Zmeny a doplnenia 37: Niektoré členské štáty ešte stále využívajú odchýlenia od smernice 
98/30/ES. Za účelom zabezpečenia jednotného uplatňovania práva Spoločenstva, najmä 
článkov 22, 27 a 28 smernice 2003/55/ES a ustanovení dotknutého nariadenia, odchýlky 
a výnimky pri uplatňovaní nariadenia sú nevyhnutné, nakoľko nariadenie dopĺňa niektoré 
z tých ustanovení smernice, od ktorých sa môžu členské štáty odchýliť. 

Zmeny a doplnenia 42: Kvôli technickým dôvodom spojeným s podmienkami pre tlak v sieti, 
ktoré podliehajú zmenám oznámeným v relatívne krátkom čase, zverejnené kapacity často 
vyžadujú ďalšie potvrdenie predtým, ako sú zmluvne zaviazané. Toto sa vzťahuje najmä na 
krátkodobé služby a služby oznámené v krátkom čase. 

4.4. Zmeny a doplnenia odmietnuté Komisiou a zahrnuté v spoločnej pozícii 

Zmeny a doplnenia 33: Komisia považuje za užitočné zdôrazniť právo európskych občanov 
a spoločností odvolať sa, ak je to potrebné na Súdny dvor. Avšak Rada pri prispôsobovaní 
článku 11 požiadavkám navrhovaného nariadenia, úplne zrušila odstavce 2, 3, 4 a 5 článku 
11, a pritom zahrnula zmeny a doplnenia č. 33 predložené Parlamentom. Komisia prijíma 
tento postup Rady, ktorý zefektívňuje ustanovenia nariadenia.  

4.5. Zmeny zavedené Radou 

Definície „nových účastníkov trhu“ a „malých hráčov“, zahrnuté v článku 2 odsek 23 a 24 
pôvodného návrhu Komisie, boli zrušené. Toto je prijateľné pre Komisiu, pretože pojmy 
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„nových účastníkov trhu“ a „malých hráčov“ sú dostatočne jasné. Avšak ustanovenia týkajúce 
sa nových účastníkov trhu v texte nariadenia boli zachované. 

V článku 9 odsek 1 a 2 Rada znížila rozsah komitologického postupu tak, ako bolo navrhnuté 
Komisiou. Zrušila všetky body, ktoré ešte neboli zahrnuté usmerneniami pripojenými 
k nariadeniu. Len tie body, ktorými sa už pripojené usmernenia zaoberali, boli zachované. 
Bodom, ktoré Komisia vyňala sa môže venovať v neskoršej fáze, napr. pri podávaní správy 
v zmysle článku 30 smernice 2003/55/ES (Druhá interná smernica pre trh s plynom). 

S cieľom vyhnúť sa dojmu, že akékoľvek usmernenia pripojené k nariadeniu vyžadujú 
štandardizáciu alebo harmonizáciu v celej EÚ, Rada zaviedla nový odsek (článok 9 odsek 3), 
s úmyslom upresniť túto otázku. Komisia nikdy nemala v úmysle stanoviť, aby boli 
podmienky pre vstup do siete štandardizované na úrovni Spoločenstva, hoci najzákladnejšie 
pravidlá týkajúce sa vstupu do siete budú stanovené. Z tohto dôvodu je text článku 9 odsek 3 
prijateľný pre Komisiu.  

Za účelom dosiahnutia súladu so smernicou 2003/55/ES, Rada zaviedla článok 16 o 
„Odchýlkach a výnimkách“. Ustanovenia tohto článku budú znamenať jednotné uplatňovanie 
práva Spoločenstva. Článok 16 nariadenia neprekračuje rozsah už v smernici 2003/55/ES 
stanovených odchýlok, ale udeľuje členskému štátu právo v zmysle článku 28 smernice 
2003/55/ES požiadať o dočasnú možnosť odchýliť sa od uplatňovania nariadenia, ktoré musí 
byť odsúhlasené Komisiou.  

Na záver, Komisia súhlasila s tým, aby nariadenie nadobudlo účinnosť o rok neskôr, ako sa 
pôvodne navrhovalo.. Navyše súhlasila s tým, že usmernenia pripojené k nariadeniu by sa 
nemali meniť a dopĺňať do 1. januára 2007. Nakoľko Komisia považuje usmernenia zahrnuté 
do prílohy nariadenia za dostatočne úplné, obsiahle a spôsobilé dobre reagovať na požiadavky 
trhu, tiež môže prijať tento návrh.  

5- ZÁVER 

Komisia by bola uprednostnila nadobudnutie účinnosti nariadenia v roku 2005 ale je toho 
názoru, že politická dohoda, prijatá 10. júna 2004(kvalifikovanou väčšinou) a následná 
spoločná pozícia prijatá 12. November 2004, v plnom rozsahu spĺňajú ciele stanovené 
nariadením. Z tohto dôvodu Komisia podporuje spoločnú pozíciu. 
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PRÍLOHA 

Návrh nariadenia o podmienkach pre vstup do sietí na prepravu plynu 

Vyhlásenie Komisie 

Skladovanie a prístup do skladovacích zariadení nie sú predmetom tohto nariadenia. 

Skladovaním a prístupom do skladovacích zariadení sa nebudú zaoberať usmernenia uvedené 
v článku 9 ods.1 nariadenia alebo v súlade s tým, ako bolo zmenené a doplnené v článku 9 
ods. 2 tohto nariadenia. 
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